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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης τη ∆ευτέρα, 11 ∆εκεµβρίου, 2017.
Πρόκειται για ενα ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες,
επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο
προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική
στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει
σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό
και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για
την ανάκαµψη της οικονοµίας.
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και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για
την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της
Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της
Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά
και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο
τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
➢ Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα
απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
➢ Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
• κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα
• κ. ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
• κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ∆ιοικητής Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας
καθώς επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
➢ Έξι Μεγάλες ∆ιεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia
Ventures Group Ltd.
➢ Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
11/24/2017, 11:01 AM
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➢ Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
• Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
• Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
• Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
• Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank
Association
• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business &
Restructuring Portfolio
➢ Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, ∆ιεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for
Economic and Financial Affairs
• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism
(ESM)
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
• Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
• Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and
Development
• Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
• Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
➢ Κορυφαίοι ∆ιεθνείς Επενδυτές
• Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
• Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
• Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
• Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
• Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
➢ Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
➢ Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo
Management International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold
Corporation • Enterprise Greece • Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate
Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic
Bank Association • Hellenic Corporation of Assets & Participations SA • Hellenic Financial Stability
Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Levant
11/24/2017, 11:01 AM
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Bank Association • Hellenic Corporation of Assets & Participations SA • Hellenic Financial Stability
Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Levant
Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s Investor
Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy •
Oliver Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip
Morris International • Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic •
Public Power Corporation SA (PPC) • Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling
(London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley &
Williams • Zepos & Yannopoulos
➢ ∆ιεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης
και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy
Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of
Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group
Ltd, Credit Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation,
Eldorado Gold Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate
Finance, Greek National Tourism Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot,
Lambadarios Law Firm, Lamda Development, Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company,
Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman, ONEX Technologies, Inc., Opap,
Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
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Europe’s murky Eastern energy deals
Millions of euros in public money are being
invested in large infrastructure projects in
the EU’s eastern neighbours in total
disregard for Europe’s climate goals, and
local communities, writes Manana

An International Summit On Greece in New York Featuring Top US Investors, Global Investment
Banks & Institutions, the Greek Government & Business Leaders
By: EBR - Posted: Thursday, November 23, 2017
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The conference will feature the developments and reforms in
the Greek economy and the Greek government programme
for the economy and investments. Also, the latest trends in
the capital markets and specific sectors with topics such as
Government and Corporate Bonds, energy, infrastructure
development, real estate, tourism, banking, non-performing
loans management, and global shipping.

MORE ON EVENTS
Face Forward …into my home by EMST
17th ’NAVIGATOR 2017 - The Shipping Decision
Makers Forum’
Where policy makers and climate technology innovators
meet
17th NAVIGATOR Forum 2017
Journalism award reception to Maria Fernanda Gabriel

Search

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum will take place at the Metropolitan Club in
New York City on Monday, December 11, 2017.
This is an International Summit about Greece in
New York organized in cooperation with the New
York Stock Exchange and major global
investment banks. The Forum will feature
government and business leaders from Greece,
Europe and the United States, and top
executives from the investment, financial and
business communities. The timing for this Forum
is optimal. After years of recession, Greece is
slowly returning to a period of economic growth
and aims to position itself as an attractive
investment and business destination.
This Forum will provide the audience with a
unique blend of informational, marketing and
networking opportunities. December mark’s the
19 year milestone of Capital Link’s commitment
to raising awareness about Greece as an
investment destination, to a wider investor
universe.

Business

Capitalism is losing support. It is time for a
new deal
The financial crisis has led many to
question the legitimacy of capitalism

Editor’s Column

A week without winners in Berlin…
By: N. Peter Kramer
‘Everybody lost’ was the verdict in Berlin after a
tumultuous week in German politics. When
coalition talks between CDU/CSU, FDP and
Greens broke down, Germany and the EU faced the prospect of
a prolongation of the uncertainty that paralysis Berlin already for
months

The conference will feature the developments
and reforms in the Greek economy and the
Greek government programme for the economy
and investments. Also, the latest trends in the
capital markets and specific sectors with topics
such as Government and Corporate Bonds,
energy, infrastructure development, real estate,
tourism, banking, non-performing loans
management, and global shipping.

The Ambassador of Greece to the USA, Hon.
Haris Lalacos will provide opening remarks for the Forum.
The Ambassador of the United States in Greece, Hon. Geoffrey R. Pyatt will provide his remarks on
“Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Tweets from https://twitter.com/ebreview/lists/ebrfavorites
The Forum will feature this year:
H.E. Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic Republic who will send the Government's message to
the international investor Community via webcast
Five Greek Government Officials:
•
Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Hellenic Republic, who is the Luncheon Keynote
Speaker
•
Hon. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy & Development, Hellenic Republic
•
Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic
•
Mr. George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development, Ministry of Tourism
•
Mr. George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic
They will discuss the developments and outlook of the Greek Economy and business and investment
opportunities in the country.
Six Global Investment Banks
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures
Group Ltd.
Four Greek Systemic Banks:
•
•

MARKET INDICES

National Bank of Greece - Mr. Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank - Mr. Christos Megalou, CEO

11/29/2017, 11:49 AM

19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum - Events - EBR

2 of 3

http://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=2286

•
Alpha Bank - Mr. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
•
Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
•
Eurobank Ergasias SA - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank
Association
•
National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
•
Piraeus Bank - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business &
Restructuring Portfolio
Senior Representatives From Greek, European & International Organizations:
•
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for
Economic and Financial Affairs
•
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism
(ESM)
•
Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
•
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
•
Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and
Development
•
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
•
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
International Investors:
•
•
•
•
•

Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director

Start Trading
Name

Last

High

FTSE 100

7,422.00

7,435.50

-0.52%

S&P 500

2,627.04

2,627.69

+0.98%

CAC 40

5,420.50

5,430.30

+0.56%

545.18

546.58

+0.29%

1,536.15

1,537.05

+1.59%

DAX

13,157.00 13,195.50

+0.75%

IBEX 35

10,285.00 10,287.00

+1.39%

AEX
SmallCap 2000

Chg. %

Euro Stoxx 50

3,609.50

3,612.50

SMI

9,330.50

9,364.50

+0.11%

FTSE MIB

22,445.50 22,477.50

+0.69%

Nikkei 225

22,597.20 22,643.93

+0.49%

Hang Seng

29,623.83 29,831.19

-0.19%

+0.67%

Live World Indices are Powered by Forexpros - The
Leading Financial Portal.

Web TV

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Participating Companies & Organizations:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo
Management International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold
Corporation • Enterprise Greece • Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate
Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank
Association • Hellenic Corporation of Assets & Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund •
Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Levant Partners •
Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s Investor Service • Mytilineos
Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver Wyman • ONEX
Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation
SA (PPC) • Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers
• Tsakos Energy Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Global Shipping Companies:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE MEETINGS
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As in previous years, the Forum will provide delegates with unique networking opportunities through
one-to-one meetings with listed and unlisted companies, as well as, with members of the Greek
government delegation.
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
The "2017 Hellenic Capital Link Leadership Award" will be presented to Mr. Andre Calantzopoulos, CEO
– Philip Morris International for his outstanding contribution to Greece, during an official dinner at The
Harvard Club, on Monday, December 11, 2017.
For the dinner Keynote Speaker will be Mr. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European
and Eurasian Affairs U.S. Department of State.
Honored Guests:
•
•
•
•
•

Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Hellenic Republic
Hon. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy & Development, Hellenic Republic
Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic
Mr. George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development, Ministry of Tourism
Mr. George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic

«GREEK DAY» AT NEW YORK STOCK EXCHANGE
Within the context of the 19th Annual International Capital Link Invest in Greece Forum, the New York
Stock Exchange will organize in cooperation with Capital Link a special celebration of “Greek Day at
NYSE”, on Tuesday December 12, 2017. Minister of Finance Hon. Euclid Tsakalotos and the Greek
Delegation, Greek companies listed on the New York Stock Exchange and companies which
participated in the Forum, will ring the Closing Bell at the New York Stock Exchange, an event of unique
visibility throughout the world. The event will be broadcast live on major news stations in the United
States and abroad to an audience of millions of viewers worldwide.

11/29/2017, 11:49 AM
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O υπουργός
Υποδομών
Χρήστος Σπίρτζης
μιλά για τις
επαφές στις ΗΠΑ

Τιμήθηκε
στην Ομογένεια
η επέτειος
της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου

Πέθανε σε ηλικία
77 ετών
ο Ομογενής
επιχειρηματίας
Πίτερ Πάππας

Σελίδα 18

Σελίδα 8

Σελίδα 14

CAPITAL LINK

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Προβάδισμα
Αναστασιάδη,
ισοπαλία Μαλά
και Νικόλα σε
δημοσκόπηση
Σελίδα 23

Η Μαύρη Παρασκευή έφερε καλά
νέα για την ελληνική οικονομία
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Τρεις Έλληνες
υπουργοί στο
19ο Επενδυτικό
Συνέδριο για
την Ελλάδα

Ικανοποίηση του προέδρου
των Εμπόρων που μιλά για
σταθεροποίηση της αγοράς.
Ελκυστικός προορισμός για
τουρισμό και επενδύσεις η
Ελλάδα, δηλώνει η Κουντουρά

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ηγείται κυβερνητικής αποστολής από
την Ελλάδα, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι
υπουργοί Οικονομίας Δημήτριος Παπαδημητρίου και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, που θα
συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2017.
Συνέχεια στις σελίδες 12-13

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, εκπροσώπησε την κυβέρνηση
στον εορτασμό της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης, που καθιερώθηκε στην επέτειο της
ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου 1942 από επιχείρηση στην
οποία συνεργάστηκαν όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις.

ΓΕΥΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συνέχεια στη σελίδα 24

ΧΟΡΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ
Ο «Γέρος του Μωριά»
τίμησε τον
άνθρωπο που
άφησε το στίγμα
του στο σύλλογο

Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Νέα Υόρκη.- «Εχει σημασία που το
έργο αυτό δεν έγινε μια μόνο φορά, αλλά γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 28 χρόνια», επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων
Αμερικής κ. Δημήτριος, συγχαίροντας
και ευχαριστώντας το Σύλλογο Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων που
για άλλη μια χρονιά προσέφερε την περασμένη Πέμπτη το καθιερωμένο γεύμα
των Ευχαριστιών, είτε στο οίκημά του
στην Αστόρια ή κατ› οίκον σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε και φέτος
την ημέρα των Ευχαριστιών στην Αστόρια και έγινε με θέρμη δεκτός από τον
πρόεδρο του Συλλόγου, Γιώργο Κίτσιο,
ο οποίος τον ευχαρίστησε λέγοντας πως
η παρουσία του δίνει ιδιαίτερο τόνο στη
γιορτή.

Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Νέα Υόρκη.- Έναν άνθρωπο που άφησε
ανεξίτηλο το στίγμα του στην 86χρονη
ιστορία του Συλλόγου Αρκάδων Νέας
Υόρκης και, παράλληλα, της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, τον Αντώνη
Γκαργκάσουλα, τίμησε ο «Γέρος του Μωριά» στη διάρκεια της ετήσιας χοροεσπερίδας του το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στο
«Terrace on the Park».
Ο κ. Γκαργκάσουλας, ο οποίος ίδρυσε

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Συνέχεια στις σελίδες 10 - 11

Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Θετικός ήταν ο απολογισμός της «Black
Friday» στην Ελλάδα σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Ωστόσο ο πρό-

Συνέχεια στις σελίδες 6-7
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Τρεις Ελληνες υπουργοί στο 19ο Επενδυτικό
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Το βράδυ της ίδιας μέρα, στο επίσημο δείπνο
του συνεδρίου θα βραβευθεί με το «2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award» ο διευθύνων
σύμβουλος της Philip Morris International,
Andre Calantzopoulos, για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας. Κεντρικός
ομιλητής στο δείπνο θα είναι ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για Ευρωασιατικές υποθέσεις, Τζόναθαν Κόεν.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι
ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται για 19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall
Street.
Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα
σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα. Μετά
από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναμπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την
Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι
καταλυτικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό
έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης,
marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσημο
στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές
επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και
τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, και
το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία
και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις
πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και
σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα
κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια
ναυτιλία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ θα μιλήσει για
το νέο τοπίο στην ενέργεια και τις γεωπολιτικές
εξελίξεις.
Στο Συνέδριο συμμετέχουν φέτος:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μέσω τηλεοπτικού μηνύματος θα

απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
διεθνείς επενδυτές
Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
• κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Ομιλητής
στο γεύμα
• κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισμού
• κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισμού
• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά με τις εξελίξεις, την
πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας καθώς επίσης και σχετικά με τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στη χώρα.
Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman
Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia
Ventures Group Ltd.
Τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες
• National Bank of Greece - κ. Leonidas
Fragkiadakis, CEO
• Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
• Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General
Manager and CFO
• Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos,
Executive General Manager Non Performing
Loans Wholesale Banking
• Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos
Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic
Bank Association
• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras,
Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank - κ.George Georgakopoulos,
Executive General Manager, Non-Core Business
& Restructuring Portfolio
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς
• Mr. Declan Costello, Mission Chief for
Greece, European Commission, Directorate-

General for Economic and Financial Affairs
• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy
and Institutional Relations, European Stability
Mechanism (ESM)
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser,
European Central Bank
• Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division,
European Investment Bank
• Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece &
Cyprus, European Bank for Reconstruction and
Development
• Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial
Stability Fund
• Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic
Corporation of Assets & Participations SA
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
• Calamos Investments - Mr. John Koudounis,
CEO
• Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen
Johnson, Managing Director
• Waterwheel Capital Management - Mr. John
Wollen, Founder, Portfolio Manager
• Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle
Bass, Chief Investment Officer
• Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing
Director
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αμερικανικών
Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών
Allen &Overy LLP • A.S. Papadimitriou &
Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra
Capital • Apollo Management International LLP •
Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation
• Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece
• EurobankErgasias SA • Euroseas •EY • First
Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. •
Greek National Tourism Organization • Grivalia
Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Corporation of Assets & Participations SA •
Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm
• Lamda Development • Levant Partners • Libra
Group • Marriott International Inc. • McKinsey &
Company • Moody’s Investor Service • Mytilineos
Holdings SA • National Bank of Greece • NBG
Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver Wyman •
ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of
Companies • Papastratos • Philip Morris
International • Piraeus Bank • Public Debt
Management Agency of the Hellenic Republic •
Public Power Corporation SA (PPC) • Reed
Smith • Seaspan Corporation • Shearman &
Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers •
Tsakos Energy Navigation • Tellurian, Inc. •
Watson Farley & Williams • Zepos&Yannopoulos
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan
Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy
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Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα
Navigation

ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους
ξένους επενδυτές μια εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω oneto-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης
και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το“2017Hellenic Capital Link Leadership Award ”θα απονεμηθεί
φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris
International, για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της
Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Harvard Club, τη
Δευτέρα 11,Δεκεμβρίου, 2017.
Κύριος Ομιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy
Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department
of State.
Τιμώμενοι Καλεσμένοι & Σύντομες Ομιλίες από τους:
• κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών
• κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισμού
• κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού
• κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων
Χορηγός του δείπνου: EY.
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece, το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital
Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο “Ημέρα Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου,
2017. Συγκεκριμένα Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
και οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν

το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης,12 Δεκεμβρίου,
2017, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
Η τελετή αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή
τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού
και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε : Την ιστοσελίδα της CAPITALLINK: www.
capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITALLINK: www.
capitallinkforum.com

Η 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).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των Ναυτιλιακών εταιριών εισηγμένων
στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αμερικής. Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων
στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη και από φέτος
Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς
της.

St. Nicholas Greek Orthodox Church
West Babylon, NY 11704
Tel: 631.587.1150

Celebrate and Pray with us!
The Feast Day of St. Nicholas the Wonderworker
Tuesday, Dec. 5th: 7:00pm Great Vespers
Officiated by Bishop Sevastianos of Zela
Wednesday, Dec 6th : Orthros – 8:00am
Divine Liturgy – 9:30am
Receptions offered by our Parish Council
and Philoptochos will be offered following all services
We look forward to celebrating with you!

Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό
τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια
αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους σε παγκόσμια
κλίμακα, με διάρκεια πέραν από την ημερομηνία κατά την οποία
πραγματοποιείται κάθε εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές
σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις
δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, μία
πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη Κοινωνία,
αποτελεί μία συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης όλων των νέων που
αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και δίνει βήμα και φωνή σε συλλόγους
από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds’s List,
το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το
2016 από το περιοδικό Wealth&Finance. Επίσης, το 2016, από το
Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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ΕΟΤ: ∆ράσεις τουριστικής προβολής
TornosNews.gr 11.10.2017 | 08:51

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού έλαβε µία σειρά αποφάσεις για τουριστική προώθηση.
Αναλυτικά ενέκρινε δέσµευση πίστωσης ποσού 3.000 ευρώ που αφορά στην οικονοµική συµµετοχή του για την
κάλυψη µέρους εξόδων στη διοργάνωση της εκδήλωσης "8o ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου - ΓΕΦΥΡΕΣ", που
θα πραγµατοποιηθεί στην Κόρινθο από 12 έως 18 Οκτωβρίου και στο Ναύπλιο από 19 έως 22 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, ενέκρινε την δέσµευση πίστωσης ποσού 18.500 ευρώ που αφορά σε δαπάνη για τη διοργάνωση press
trip καταδυτικού τουρισµού στην Κεφαλονιά (25-30.10.2017).
Ο ΕΟΤ θα καλύψει δαπάνη για την αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίων διαδροµής Τελ Αβιβ-Θεσ/κη-Τελ Αβιβ το
διάστηµα 16/10 – 19/10/2017 για τον κο Jacob Maor - δηµοσιογράφο και blogger του ηλεκτρονικού περιοδικού και
blog WWW.JEWISHTRAVELER, ο οποίος θα επισκεφθεί την Β. Ελλάδα, µε σκοπό να γνωρίσει την ιστορική
διαδροµή και τα µνηµεία της εβραϊκής κοινότητας στη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη και να συγκεντρώσει υλικό,
προκειµένου να αναρτήσει σχετικό άρθρο στο εν λόγω περιοδικό.
Το εν λόγω περιοδικό είναι ένα από τα κορυφαία ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά περιοδικά στους κόλπους του
ορθόδοξου κοινού στο Ισραήλ και την Αµερική µε 22.000 αναγνώστες τον µήνα, και 16.000 µοναδικούς
επισκέπτες το µήνα.
Τέλος, ο ΕΟΤ ενέκρινε δαπάνη συνολικού ποσού 8.469 ευρώ για την οικονοµική συµµετοχή του Γραφείου ΕΟΤ
Αµερικής στη διοργάνωση του “19ου Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, το οποίο θα λάβει χώρα στη
Νέα Υόρκη, µεταξύ 11.12.2017 – 12.12.2017, έναντι αντισταθµιστικών οφελών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταφέρονται οι διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης και θεσµών
Της Δήµητρας Καδδά
Μία σειρά από γεγονότα περιορίζουν δραστικά τον ωφέλιμο χρόνο που έχει στην διάθεσή της η κυβέρνηση
και οι θεσμοί για δια ζώσης διαπραγματεύσεις προκειμένου να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο η
τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Το Capital link forum που λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 11/12 προσελκύοντας πέρα από τους
εκπροσώπους των θεσμών και τους κορυφαίους υπουργούς του ελληνικού οικονομικού επιτελείου,
τραπεζίτες προέδρους μεγάλων ελληνικών εταιρειών και οικονομολόγους, περιορίζει χρονικά τις
δυνατότητες επιστροφής των Θεσµών στην Αθήνα µετά το Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου.
Έτσι, έως αυτό το χρονικό ορόσημο, αυτό που επιχειρείται από όλες τις πλευρές είναι να επιτευχθεί έστω
μία πρώτη τεχνική συμφωνία στα δεκάδες προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης (σ.σ. το ποσοστό
επίτευξης φτάνει στο 30% επί συνόλου 101 προαπαιτούμενων από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών, στα
οποία πρέπει να προστεθούν και τα περίπου 20 προαπαιτούμενα του ΔΝΤ που έχουν παρόμοιο ποσοστό
επίτευξης).
Οι θεσμοί είναι δεδομένο ότι δεν θα γυρίσουν στην Αθήνα πριν την 27η Νοεμβρίου που συνεδριάζει το
EuroWorking Group λόγω των αργιών αυτής της εβδομάδας (Ημέρα των Ευχαριστιών). Δημιουργείται έτσι
ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας λίγων ημερών από την 28η - 29η Νοεμβρίου έως την 4η Δεκεμβρίου
προκειμένου να υπάρξει αυτή η πρώτη τεχνική συμφωνία (SLA) ή έστω μία δήλωση περί μεγάλης προόδου
στις διαπραγµατεύσεις µε εντολή να συνεχιστούν εξ αποστάσεως.
Ούτως ή άλλως ο χρόνος για την ολοκλήρωση της πολιτικής συμφωνίας έχει οριστεί για πολύ αργότερα:
για τις 22 Ιανουαρίου όταν συνεδριάζει για πρώτη φορά το Eurogroup το 2018. Αυτό σημαίνει ότι λίγες
μέρες πιο πριν θα πρέπει να έχουν καταφέρει οι θεσμοί να ολοκληρώσουν τη σύνταξη του Compliance
Report το οποίο θα αποτιμά την πρόοδο και θα ορίζει τη νέα γενιά προαπαιτούμενων της τετάρτης
αξιολόγησης η οποία θέλουν να τελειώσει πάσει θυσία τον Μάιο - Ιούνιο μαζί με τις διαπραγματεύσεις
για το χρέος ώστε να µείνει ανοικτός ο δρόµος "εξόδου".
Προϋπολογισµός στη Βουλή
Η επόμενη πράξη πάντως αναμένεται πάρα πολύ σύντομα, αύριο, με την κατάθεση του σχεδίου
Προϋπολογισμού στη Βουλή το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες βασίζεται σε πρωτογενές
πλεόνασμα 2,4% - 2,5% του ΑΕΠ φέτος και σε πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Οι
προβλέψεις αυτές έχουν ενσωματώσει και το μέρισμα το οποίο επίσης αύριο ψηφίζεται από τη Βουλή
έχοντας το πολιτικό "ΟΚ" των Θεσµών.
Τα µεγάλα µέτωπα
Παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο εργασιακό αλλά και στις αποκρατικοποιήσεις
περιλαμβάνονται στις μεγάλες εκκρεμότητες της 3ης αξιολόγησης μαζί με τα κορυφαία αγκάθια της ΔΕΗ
και των τραπεζών. Ειδικά αναφορικά με το υπερταμείο, πρέπει να ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο
αλλά και η μεταφορά των ΔΕΚΟ. Επίσης ειδική σημασία δίδεται στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας αρχών
όπως η ΕΛΣΤΑΤ, και η εφαρµογή των παρεµβάσεων στο δηµόσιο.
Υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που θα πάρουν χρόνο όπως αυτές για την ενοποίηση των ταμείων στον
ΕΦΚΑ, για το κτηματολόγιο, για την ενίσχυση της ΑΑΔΕ με την μορφή της αύξησης των λειτουργικών της
και των στελεχών της.
Πάντως, τον δρόμο για την δ’ αξιολόγηση θα πάρουν οι αντικειμενικές αξίες υπό το βάρος των
προβλημάτων στον επαναυπολογισμό τους, αλλά και δεδομένου ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να
αποφασιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, στόχος είναι να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση ώστε να
επηρεαστούν οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για το τέλος του προγράµµατος.
ΔΕΚΟ
διαπραγµάτευση
ΕΛΣΤΑΤ
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Στην Νέα Υόρκη µεταφέρονται οι διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης και θεσµών
© Παρέχεται από: capital.gr
Της Δήµητρας Καδδά
Μία σειρά από γεγονότα περιορίζουν δραστικά τον ωφέλιµο χρόνο που έχει στην διάθεσή της η κυβέρνηση
και οι θεσµοί για δια ζώσης διαπραγµατεύσεις προκειµένου να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο η
τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Το Capital link forum που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 11/12 προσελκύοντας πέρα από τους
εκπροσώπους των θεσµών και τους κορυφαίους υπουργούς του ελληνικού οικονοµικού επιτελείου,
τραπεζίτες προέδρους µεγάλων ελληνικών εταιρειών και οικονοµολόγους, περιορίζει χρονικά τις
δυνατότητες επιστροφής των Θεσµών στην Αθήνα µετά το Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου.
Έτσι, έως αυτό το χρονικό ορόσηµο, αυτό που επιχειρείται από όλες τις πλευρές είναι να επιτευχθεί έστω
µία πρώτη τεχνική συµφωνία στα δεκάδες προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης (σ.σ. το ποσοστό
επίτευξης φτάνει στο 30% επί συνόλου 101 προαπαιτούµενων από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσµών, στα
οποία πρέπει να προστεθούν και τα περίπου 20 προαπαιτούµενα του ΔΝΤ που έχουν παρόµοιο ποσοστό
επίτευξης).
Οι θεσµοί είναι δεδοµένο ότι δεν θα γυρίσουν στην Αθήνα πριν την 27η Νοεµβρίου που συνεδριάζει το
EuroWorking Group λόγω των αργιών αυτής της εβδοµάδας (Ηµέρα των Ευχαριστιών). Δηµιουργείται έτσι
ένα µικρό παράθυρο ευκαιρίας λίγων ηµερών από την 28η - 29η Νοεµβρίου έως την 4η Δεκεµβρίου
προκειµένου να υπάρξει αυτή η πρώτη τεχνική συµφωνία (SLA) ή έστω µία δήλωση περί µεγάλης προόδου
στις διαπραγµατεύσεις µε εντολή να συνεχιστούν εξ αποστάσεως.
Ούτως ή άλλως ο χρόνος για την ολοκλήρωση της πολιτικής συµφωνίας έχει οριστεί για πολύ αργότερα:
για τις 22 Ιανουαρίου όταν συνεδριάζει για πρώτη φορά το Eurogroup το 2018. Αυτό σηµαίνει ότι λίγες
µέρες πιο πριν θα πρέπει να έχουν καταφέρει οι θεσµοί να ολοκληρώσουν τη σύνταξη του Compliance
Report το οποίο θα αποτιµά την πρόοδο και θα ορίζει τη νέα γενιά προαπαιτούµενων της τετάρτης
αξιολόγησης η οποία θέλουν να τελειώσει πάσει θυσία τον Μάιο - Ιούνιο µαζί µε τις διαπραγµατεύσεις
για το χρέος ώστε να µείνει ανοικτός ο δρόµος "εξόδου".
Προϋπολογισµός στη Βουλή

Η επόµενη πράξη πάντως αναµένεται πάρα πολύ σύντοµα, αύριο, µε την κατάθεση του σχεδίου
Προϋπολογισµού στη Βουλή το οποίο σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες βασίζεται σε πρωτογενές
πλεόνασµα 2,4% - 2,5% του ΑΕΠ φέτος και σε πρωτογενές πλεόνασµα πάνω από 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Οι
προβλέψεις αυτές έχουν ενσωµατώσει και το µέρισµα το οποίο επίσης αύριο ψηφίζεται από τη Βουλή
έχοντας το πολιτικό "ΟΚ" των Θεσµών.

Τα µεγάλα µέτωπα
Παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο εργασιακό αλλά και στις αποκρατικοποιήσεις
περιλαµβάνονται στις µεγάλες εκκρεµότητες της 3ης αξιολόγησης µαζί µε τα κορυφαία αγκάθια της ΔΕΗ
και των τραπεζών. Ειδικά αναφορικά µε το υπερταµείο, πρέπει να ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο
αλλά και η µεταφορά των ΔΕΚΟ. Επίσης ειδική σηµασία δίδεται στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας αρχών
όπως η ΕΛΣΤΑΤ, και η εφαρµογή των παρεµβάσεων στο δηµόσιο.
Υπάρχουν και µεταρρυθµίσεις που θα πάρουν χρόνο όπως αυτές για την ενοποίηση των ταµείων στον
ΕΦΚΑ, για το κτηµατολόγιο, για την ενίσχυση της ΑΑΔΕ µε την µορφή της αύξησης των λειτουργικών της
και των στελεχών της.
Πάντως, τον δρόµο για την δ’ αξιολόγηση θα πάρουν οι αντικειµενικές αξίες υπό το βάρος των
προβληµάτων στον επαναυπολογισµό τους, αλλά και δεδοµένου ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να
αποφασιστεί µέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, στόχος είναι να µην υπάρξει µεγάλη καθυστέρηση ώστε να
επηρεαστούν οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για το τέλος του προγράµµατος.
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Στην Νέα Υόρκη µεταφέρονται οι διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης και θεσµών
Της Δήµητρας Καδδά
Μία σειρά από γεγονότα περιορίζουν δραστικά τον ωφέλιμο χρόνο που έχει στην διάθεσή της η κυβέρνηση
και οι θεσμοί για δια ζώσης διαπραγματεύσεις προκειμένου να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο η
τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Το Capital link forum που λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 11/12 προσελκύοντας πέρα από τους
εκπροσώπους των θεσμών και τους κορυφαίους υπουργούς του ελληνικού οικονομικού επιτελείου,
τραπεζίτες προέδρους μεγάλων ελληνικών εταιρειών και οικονομολόγους, περιορίζει χρονικά τις
δυνατότητες επιστροφής των Θεσµών στην Αθήνα µετά το Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου.
Έτσι, έως αυτό το χρονικό ορόσημο, αυτό που επιχειρείται από όλες τις πλευρές είναι να επιτευχθεί έστω
μία πρώτη τεχνική συμφωνία στα δεκάδες προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης (σ.σ. το ποσοστό
επίτευξης φτάνει στο 30% επί συνόλου 101 προαπαιτούμενων από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών, στα
οποία πρέπει να προστεθούν και τα περίπου 20 προαπαιτούμενα του ΔΝΤ που έχουν παρόμοιο ποσοστό
επίτευξης).
Οι θεσμοί είναι δεδομένο ότι δεν θα γυρίσουν στην Αθήνα πριν την 27η Νοεμβρίου που συνεδριάζει το
EuroWorking Group λόγω των αργιών αυτής της εβδομάδας (Ημέρα των Ευχαριστιών). Δημιουργείται έτσι
ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας λίγων ημερών από την 28η - 29η Νοεμβρίου έως την 4η Δεκεμβρίου
προκειμένου να υπάρξει αυτή η πρώτη τεχνική συμφωνία (SLA) ή έστω μία δήλωση περί μεγάλης προόδου
στις διαπραγµατεύσεις µε εντολή να συνεχιστούν εξ αποστάσεως.
Ούτως ή άλλως ο χρόνος για την ολοκλήρωση της πολιτικής συμφωνίας έχει οριστεί για πολύ αργότερα:
για τις 22 Ιανουαρίου όταν συνεδριάζει για πρώτη φορά το Eurogroup το 2018. Αυτό σημαίνει ότι λίγες
μέρες πιο πριν θα πρέπει να έχουν καταφέρει οι θεσμοί να ολοκληρώσουν τη σύνταξη του Compliance
Report το οποίο θα αποτιμά την πρόοδο και θα ορίζει τη νέα γενιά προαπαιτούμενων της τετάρτης
αξιολόγησης η οποία θέλουν να τελειώσει πάσει θυσία τον Μάιο - Ιούνιο μαζί με τις διαπραγματεύσεις
για το χρέος ώστε να µείνει ανοικτός ο δρόµος "εξόδου".
Προϋπολογισµός στη Βουλή
Η επόμενη πράξη πάντως αναμένεται πάρα πολύ σύντομα, αύριο, με την κατάθεση του σχεδίου
Προϋπολογισμού στη Βουλή το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες βασίζεται σε πρωτογενές
πλεόνασμα 2,4% - 2,5% του ΑΕΠ φέτος και σε πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Οι
προβλέψεις αυτές έχουν ενσωματώσει και το μέρισμα το οποίο επίσης αύριο ψηφίζεται από τη Βουλή
έχοντας το πολιτικό "ΟΚ" των Θεσµών.
Τα µεγάλα µέτωπα
Παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο εργασιακό αλλά και στις αποκρατικοποιήσεις
περιλαμβάνονται στις μεγάλες εκκρεμότητες της 3ης αξιολόγησης μαζί με τα κορυφαία αγκάθια της ΔΕΗ
και των τραπεζών. Ειδικά αναφορικά με το υπερταμείο, πρέπει να ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο
αλλά και η μεταφορά των ΔΕΚΟ. Επίσης ειδική σημασία δίδεται στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας αρχών
όπως η ΕΛΣΤΑΤ, και η εφαρµογή των παρεµβάσεων στο δηµόσιο.
Υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που θα πάρουν χρόνο όπως αυτές για την ενοποίηση των ταμείων στον
ΕΦΚΑ, για το κτηματολόγιο, για την ενίσχυση της ΑΑΔΕ με την μορφή της αύξησης των λειτουργικών της
και των στελεχών της.
Πάντως, τον δρόμο για την δ’ αξιολόγηση θα πάρουν οι αντικειμενικές αξίες υπό το βάρος των
προβλημάτων στον επαναυπολογισμό τους, αλλά και δεδομένου ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να
αποφασιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, στόχος είναι να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση ώστε να
επηρεαστούν οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για το τέλος του προγράµµατος.
ΔΕΚΟ
διαπραγµάτευση
ΕΛΣΤΑΤ
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Capital Link Shipping: Ράλι πριν την πτώση για την αγορά ξηρού φορτίου

Το σιδηροµετάλλευµα, το κορυφαίο εµπόρευµα στην αγορά ξηρού χύδην φορτίου και ένα βασικό
συστατικό στη χαλυβουργία, σηµείωσε πτώση 4,6%
Στα πρόθυρα µιας σταδιακής πτωτικής τάσης βρίσκεται η αγορά χύδην ξηρού φορτίου
σύµφωνα µε την Capital Link Shipping αλλά προς το παρόν εξακολουθεί να υπάρχει κάποια
θετική δυναµική στο παρασκήνιο, η οποία µπορεί να συγκρατήσει την αγορά και
ενδεχοµένως να πραγµατοποιήσει ένα τελικό θετικό ράλι πριν από τη βαθµιαία
υποχώρηση.
Το ενδιαφέρον για τα βασικά εµπορεύµατα ξηρού χύδην φορτίου φαίνεται να είναι τώρα σε µια καµπύλη.
Αυτό αντικατοπτρίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην τιµή που σηµειώθηκε στις προθεσµιακές συµβάσεις στην
Κίνα την περασµένη Τετάρτη.
Το σιδηροµετάλλευµα, το κορυφαίο εµπόρευµα στην αγορά ξηρού χύδην φορτίου και ένα βασικό
συστατικό στη χαλυβουργία, σηµείωσε πτώση 4,6%.
Με τις περικοπές στην παραγωγή χάλυβα και τη συνολική ζήτηση που αρχίζει να µειώνεται µε αργό όµως
ρυθµό, πολλοί εκτιµούν ότι η φετινή «κορυφή» της αγοράς έχει περάσει.
Παρόµοια κινήθηκαν και οι τιµές του άνθρακα, µε την τιµή του θερµικού άνθρακα να µειώνεται κατά 0,8%,
αµέσως µετά την ολοκλήρωση συζητήσεων µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, των µεγάλων
παραγωγών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίες καθόρισαν τις τοπικές τιµές άνθρακα για το
2018 µε την ίδια σύµβαση που υπήρχε για τις τιµές το 2017.
Η ανησυχία είναι ότι µια αυξηµένη πίεση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή στην αγορά και ενδεχοµένως να
εξαντλείται κάποια από τη θετική ορµή που σηµειώθηκε κατά το παρελθόν έτος.
Αυτές οι προσωρινές διαταραχές φάνηκαν περισσότερο στις τιµές των προϊόντων µε τις αγορές να
«τροµάζουν» ελαφρώς από την υποχώρηση που σηµειώθηκε στις βιοµηχανίες παραγωγής χάλυβα και
άνθρακα.
Καθώς την περασµένη εβδοµάδα, υπήρχε η αίσθηση ότι µια µικρή βελτίωση διαφαίνεται οι περισσότεροι
traders άρχιζαν να αισθάνονται ότι υπάρχει αντίσταση στην αγορά.
Τα υπόλοιπα εµπορεύµατα ξηρού χύδην εξακολουθούν να δείχνουν κάποια δυναµική καταγράφοντας νέο
ενδιαφέρον, περισσότερο για συναλλαγές προϊόντων χάλυβα καθώς η Κίνα µετακινεί τα άφθονα
αποθέµατα των τελευταίων δύο µηνών, το εµπόριο σιτηρών στη Ρωσία και τις ΗΠΑ που συσσωρεύουν
αποθέµατα από τις τελευταίες συγκοµιδές.
Μπορεί να υπάρχουν ακόµα αρκετά θεµελιώδη στοιχεία στην αγορά για να βοηθήσουν τα πράγµατα να
κινηθούν προς µια θετική κατεύθυνση για το υπόλοιπο του µήνα.
Ακόµη και από το εµπόριο σιδηροµεταλλεύµατος και άνθρακα, ορισµένοι traders εξακολουθούν να έχουν
θετικές προοπτικές για τις επόµενες δύο εβδοµάδες.
Μικτά µηνύµατα είναι τα µηνύµατα σύµφωνα µε την Capital Link Shipping , αν και συνολικά, εξακολουθεί να
«βλέπει» µια αρκετά θετική εικόνα για το υπόλοιπο του έτους.
Παράλληλα θα διατηρηθούν οι προσδοκίες για σταδιακή υποχωρήσε πριν φθάσουµε στο τέλος του έτους
και µια τάση που θεωρητικά θα συνεχιστεί µέχρι το Κινεζικό Νέο Έτος στις αρχές του 2018. Προς το παρόν
όµως µπορεί να υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της πορείας.
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Ανοιχτά 14 µεγάλα µέτωπα του γ' µνηµονίου - Σήµερα στη Βουλή ο
προϋπολογισµός
© Παρέχεται από: capital.gr
Της Δήµητρας Καδδά
Ο προϋπολογισµός του 2018 που κατατίθεται σήµερα στη Βουλή είναι το πρώτο από τα περίπου 15 µεγάλα
ανοικτά µέτωπα του τρίτου µνηµονίου. Ο λόγος για τις παρεµβάσεις που έχουν ειδική σηµασία για τους
θεσµούς ανάµεσα σε δεκάδες εκκρεµή προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης (έχει γίνει το 30% επί
συνόλου 101).
Αποτελούν προϋπόθεση για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής και της επόµενης αξιολόγησης ώστε να
διατηρηθεί ανοικτός ο δρόµος εξόδου προς τις αγορές:
Ο προϋπολογισµός του 2018 κατατίθεται σήµερα στη Βουλή βασιζόµενος σε άνοδο ΑΕΠ κατά 1,6% φέτος
και 2,5% το 2018 (όπως εκτιµά και η Κοµισιόν) και θέτοντας ως στόχο πρωτογενές πλεόνασµα στο 2,4-2,5%
του ΑΕΠ φέτος και πάνω από το 3,6% του ΑΕΠ το 2018. Θεωρητικά κλείνει το δηµοσιονοµικό µέτωπο (σ.σ.
τουλάχιστον έως την τετάρτη αξιολόγηση).
Στην αγορά ενέργειας η πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Η εφαρµογή της στρατηγικής για τα NPLs συµπεριλαµβανοµένου του εξωδικαστικού αλλά και της
εκκίνησης από τις 29/11 των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.
Περαιτέρω µέτρα για την ενίσχυση του Κώδικα Αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένης της ισχυροποίησης
της θέσης των εξασφαλισµένων πιστωτών.
Παρακολούθηση της εφαρµογής των αλλαγών στο πλαίσιο της τραπεζικής διακυβέρνησης και πιο
συγκεκριµένα της αξιολόγησης των στελεχών των τραπεζών.
Η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδοµάτων.
Θέσπιση νοµοθεσίας σχετικά µε τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις
παρεµβάσεις για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
Ολοκλήρωση των βασικών ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει και να εφαρµόσει το Υπερταµείο το
στρατηγικό του πλάνο. Ειδική έµφαση δίδεται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού και
της Εγνατίας.
Η εκκαθάριση όλων των ληξιπρόθεσµών οφειλών του κράτους προς ιδιώτες και η βελτίωση της
διαχείρισης των πληρωµών του κράτους.
Η πλήρης στελέχωση της ΑΑΔΕ.
Η ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.
Εφαρµογή των παρεµβάσεων βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Πλήρης εφαρµογή όλων των παρεµβάσεων στο Δηµόσιο.
Σεβασµός του κανόνα ένα προς πέντε στις προσλήψεις προσωπικού στο δηµόσιο.
Εφαρµογή των παρεµβάσεων στην ΕΛΣΤΑΤ και του γενικού πλαισίου για τους ανεξάρτητους οργανισµούς.
Οι µεταρρυθµίσεις που θα πάρουν χρόνο
Σύµφωνα µε πληροφορίες παρά το γεγονός ότι οι χαµηλές ανάγκες πρόσβασης στις αγορές τα επόµενα
χρόνια (εκτιµάται ότι υπάρχουν διαθέσιµα 11 δισ. ευρώ χωρίς την εκταµίευση δόσεων), και την διόρθωση
των δηµοσιονοµικών και εµπορικών ανισορροπιών, παραµένουν προκλήσεις. Αφορούν στο χρέος και στα
πολύ υψηλά NPLs.
H µείωση των NPLs είναι µία από τις προκλήσεις που ξεπερνούν τον χρόνο του µνηµονίου: Στις
µεταρρυθµίσεις που µοιραία θα εφαρµοστούν µόνο εν µέρει έως τον Αύγουστο του 2018 περιλαµβάνεται
και η πλήρης ανάπτυξη της ΑΑΔΕ, η αδειοδότηση επενδύσεων, το κτηµατολόγιο, η µεταρρύθµιση του
δηµόσιου τοµέα και η ενσωµάτωση συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.
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Τα επόµενα βήµατα
Όσον αφορά στα επόµενα βήµατα που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και τους θεσµούς, περιλαµβάνουν
κινήσεις εντός πολύ στενού χρονοδιαγράµµατος την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
(πολιτική συµφωνία έως τις 22/1 µε την λογική ότι έως τότε θα υπάρχει κυβέρνηση στη Γερµανία για να
ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος κάτι που όµως πλέον πρέπει να φανεί αν θα επαληθευτεί), την
εκταµίευση των υποδόσεων για να δηµιουργηθεί "µαξιλάρι" διαθεσίµων, την ανάκτηση της πρόσβασης στις
αγορές αλλά και την δηµιουργία ενός θετικού πολιτικού χώρου για αποφάσεις σχετικά µε το χρέος.
Δηλαδή την θετική στάση των µελών του Eurogroup (ώστε να τηρήσουν τις δεσµεύσεις για το χρέος και να
µην επιστρέψει το "if needed” στο τραπέζι) αλλά και την δηµιουργία "χώρου" για τις απαραίτητες
αποφάσεις εντός της Ελλάδας (δηλαδή για την πλήρη ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM).
Μετά, πρέπει να συµφωνηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο για την µετά µνηµονίου εποχή και για τη διασφάλιση της
διαρκούς τήρησης των δηµοσιονοµικών στόχων και εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων που βρίσκεται ακόµη
στα σπάργανα (ή η µη υπαναχώρηση από τα µέτρα που έχουν ληφθεί στο φορολογικό/συνταξιοδοτικό
πεδίο ή στην αγορά εργασίας). Και µία εκδοχή για την εποπτεία αυτή είναι η σύνδεση της εφαρµογής των
παρεµβάσεων στο χρέος µε τις µεταρρυθµίσεις.
Η επιστροφή
Το πρώτο βήµα είναι η επιστροφή των θεσµών στην Αθήνα µετά τις 27/11 µε στόχο να ολοκληρωθεί στο πιο
καλό σενάριο µια συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SLA) στο Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου (σ.σ. ακολουθεί
ταξίδι όλων στην Νέα Υόρκη για συνέδριο του Capital Link που περιορίζει τα χρονικά περιθώρια). Θα
πρέπει µετά την συµφωνία να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης, να υπάρξει πολιτική συµφωνία έως τις
22/1 και να ακολουθήσουν οι εκταµιεύσεις µετά από τις εγκρίσεις από Κοινοβούλια που πρέπει να
µεσολαβήσουν.
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Capital Link: Υποαπέδωσαν οι ναυτιλιακές µετοχές στη Wall Street

Τη µικρότερη πτώση κατέγραψε ο δείκτης των τάνκερ στο -1,51%, ενώ τις µεγαλύτερες απώλειες
κατέγραψε ο Container Index (-4,72%)
Υποαπέδωσαν οι ναυτιλιακές µετοχές στη Wall Street την περασµένη εβδοµάδα, µε τον δείκτη
Capital Link Maritime να υποχωρεί 2,03% έναντι πτώση 0,13% για τον S&P 500, +0,47% για τον
τεχνολογικό Nasdaq και -0,27% για τον Dow Jones.
Τη µικρότερη πτώση κατέγραψε ο δείκτης των τάνκερ στο -1,51%, ενώ τις µεγαλύτερες απώλειες
κατέγραψε ο Container Index (-4,72%).
Αρνητική ήταν η εικόνα στους δείκτης Baltic, µε τον Clean Tanker να καταγράφει τη µεγαλύτερη άνοδο
(+7,27%) και τον Panamax Index να σηµειώνει τη µεγαλύτερη πτώση (-9,38%).
Ποιες µετοχές προτείνει η Capital Link

Οι µερισµατικές αποδόσεις
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Ανοιχτά 14 µεγάλα µέτωπα του γ' µνηµονίου - Σήµερα στη Βουλή ο
προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός του 2018 που κατατίθεται σήµερα στη Βουλή είναι το πρώτο από τα περίπου 15 µεγάλα
ανοικτά µέτωπα του τρίτου µνηµονίου. Ο λόγος για τις παρεµβάσεις που έχουν ειδική σηµασία για τους
θεσµούς ανάµεσα σε δεκάδες εκκρεµή προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης (έχει γίνει το 30% επί
συνόλου 101).
Αποτελούν προϋπόθεση για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής και της επόµενης αξιολόγησης ώστε να
διατηρηθεί ανοικτός ο δρόµος εξόδου προς τις αγορές:
Ο προϋπολογισµός του 2018 κατατίθεται σήµερα στη Βουλή βασιζόµενος σε άνοδο ΑΕΠ κατά 1,6% φέτος
και 2,5% το 2018 (όπως εκτιµά και η Κοµισιόν) και θέτοντας ως στόχο πρωτογενές πλεόνασµα στο 2,4-2,5%
του ΑΕΠ φέτος και πάνω από το 3,6% του ΑΕΠ το 2018. Θεωρητικά κλείνει το δηµοσιονοµικό µέτωπο (σ.σ.
τουλάχιστον έως την τετάρτη αξιολόγηση).
Στην αγορά ενέργειας η πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Η εφαρµογή της στρατηγικής για τα NPLs συµπεριλαµβανοµένου του εξωδικαστικού αλλά και της
εκκίνησης από τις 29/11 των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.
Περαιτέρω µέτρα για την ενίσχυση του Κώδικα Αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένης της ισχυροποίησης
της θέσης των εξασφαλισµένων πιστωτών.
Παρακολούθηση της εφαρµογής των αλλαγών στο πλαίσιο της τραπεζικής διακυβέρνησης και πιο
συγκεκριµένα της αξιολόγησης των στελεχών των τραπεζών.
Η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδοµάτων.
Θέσπιση νοµοθεσίας σχετικά µε τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις
παρεµβάσεις για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
Ολοκλήρωση των βασικών ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει και να εφαρµόσει το Υπερταµείο το
στρατηγικό του πλάνο. Ειδική έµφαση δίδεται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού και
της Εγνατίας.
Η εκκαθάριση όλων των ληξιπρόθεσµών οφειλών του κράτους προς ιδιώτες και η βελτίωση της
διαχείρισης των πληρωµών του κράτους.
Η πλήρης στελέχωση της ΑΑΔΕ.
Η ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.
Εφαρµογή των παρεµβάσεων βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Πλήρης εφαρµογή όλων των παρεµβάσεων στο Δηµόσιο.
Σεβασµός του κανόνα ένα προς πέντε στις προσλήψεις προσωπικού στο δηµόσιο.
Εφαρµογή των παρεµβάσεων στην ΕΛΣΤΑΤ και του γενικού πλαισίου για τους ανεξάρτητους οργανισµούς.
Οι µεταρρυθµίσεις που θα πάρουν χρόνο
Σύµφωνα µε πληροφορίες παρά το γεγονός ότι οι χαµηλές ανάγκες πρόσβασης στις αγορές τα επόµενα
χρόνια (εκτιµάται ότι υπάρχουν διαθέσιµα 11 δισ. ευρώ χωρίς την εκταµίευση δόσεων), και την διόρθωση
των δηµοσιονοµικών και εµπορικών ανισορροπιών, παραµένουν προκλήσεις. Αφορούν στο χρέος και στα
πολύ υψηλά NPLs.
H µείωση των NPLs είναι µία από τις προκλήσεις που ξεπερνούν τον χρόνο του µνηµονίου: Στις
µεταρρυθµίσεις που µοιραία θα εφαρµοστούν µόνο εν µέρει έως τον Αύγουστο του 2018 περιλαµβάνεται
και η πλήρης ανάπτυξη της ΑΑΔΕ, η αδειοδότηση επενδύσεων, το κτηµατολόγιο, η µεταρρύθµιση του
δηµόσιου τοµέα και η ενσωµάτωση συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.
Τα επόµενα βήµατα
Όσον αφορά στα επόµενα βήµατα που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και τους θεσµούς, περιλαµβάνουν
κινήσεις εντός πολύ στενού χρονοδιαγράµµατος την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
(πολιτική συµφωνία έως τις 22/1 µε την λογική ότι έως τότε θα υπάρχει κυβέρνηση στη Γερµανία για να
ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος κάτι που όµως πλέον πρέπει να φανεί αν θα επαληθευτεί), την
εκταµίευση των υποδόσεων για να δηµιουργηθεί "µαξιλάρι" διαθεσίµων, την ανάκτηση της πρόσβασης στις
αγορές αλλά και την δηµιουργία ενός θετικού πολιτικού χώρου για αποφάσεις σχετικά µε το χρέος.
Δηλαδή την θετική στάση των µελών του Eurogroup (ώστε να τηρήσουν τις δεσµεύσεις για το χρέος και να
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µην επιστρέψει το "if needed” στο τραπέζι) αλλά και την δηµιουργία "χώρου" για τις απαραίτητες
αποφάσεις εντός της Ελλάδας (δηλαδή για την πλήρη ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM).
Μετά, πρέπει να συµφωνηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο για την µετά µνηµονίου εποχή και για τη διασφάλιση της
διαρκούς τήρησης των δηµοσιονοµικών στόχων και εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων που βρίσκεται ακόµη
στα σπάργανα (ή η µη υπαναχώρηση από τα µέτρα που έχουν ληφθεί στο φορολογικό/συνταξιοδοτικό
πεδίο ή στην αγορά εργασίας). Και µία εκδοχή για την εποπτεία αυτή είναι η σύνδεση της εφαρµογής των
παρεµβάσεων στο χρέος µε τις µεταρρυθµίσεις.
Η επιστροφή
Το πρώτο βήµα είναι η επιστροφή των θεσµών στην Αθήνα µετά τις 27/11 µε στόχο να ολοκληρωθεί στο πιο
καλό σενάριο µια συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SLA) στο Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου (σ.σ. ακολουθεί
ταξίδι όλων στην Νέα Υόρκη για συνέδριο του Capital Link που περιορίζει τα χρονικά περιθώρια). Θα
πρέπει µετά την συµφωνία να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης, να υπάρξει πολιτική συµφωνία έως τις
22/1 και να ακολουθήσουν οι εκταµιεύσεις µετά από τις εγκρίσεις από Κοινοβούλια που πρέπει να
µεσολαβήσουν.
capital.gr

http://www.dealnews.gr/
Publication date: 21/11/2017 09:57
Alexa ranking (Greece): 2289
http://www.dealnews.gr/roi/item/217539-O-P%CE%BF%CF%82,-%CE%B7-E%CE%BB...

O Pος, η Eλλάδα και το «µυστήριο» των $2 δισ.
ΓIATI TON «AΠOKAΘHΛΩNEI» TO FORBES

H ΠEPIOYΣIA, TO «EXIT» AΠO TH BILLIONAIRES LIST

Tι συµβαίνει µε τον Γουίλµπορ Pος; O «γνώριµος» στην Eλλάδα µεγαλοεπενδυτής και Aµερικανός υπουργός
Eµπορίου βρίσκεται στο στόχαστρο της «Bίβλου των κροίσων», Forbes, που µε ένα πύρινο δηµοσίευµά του
τον... αποκαθηλώνει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ύψος της περιουσίας του επιχειρηµατία, οι «διαδροµές» της επενδυτικής του
εταιρίας WL Ross private equity funds, αλλά και 2 δισ. δολ. τα οποία... αγνοούνται.

Mέσω της ο WL Ross είχε επενδύσει 37,5 εκατ. ευρώ από το 2014 στη Eurobank µαζί µε το «alter ego» του,
τον Πρεµ Γουάτσα της Fairfax (έβαλε 400 εκατ. ευρώ), ενώ συµµετείχαν και στη µετέπειτα αύξηση
κεφαλαίου της τράπεζας, δίνοντας ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία και το εγχώριο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

Tότε στη συνάντηση που είχε µε τον πρώην σήµερα πρωθυπουργό, Aντώνη Σαµαρά, µε τον οποίο είχε καλή
«χηµεία», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αλλά και αργότερα σε οµιλίες του σε συνέδρια, όπως εκείνο της
«Capital Link Invest in Greece» στη N. Yόρκη στο τέλος του 2016, είχε πει πως «έχω περάσει τόσα πολλά στην
Eλλάδα και έχω τόσους καλούς φίλους που αισθάνοµαι πλέον Έλληνας». Eνώ είχε µιλήσει µε αισιοδοξία
για το µέλλον της οικονοµίας, τονίζοντας πως «φαίνεται να τελειώνει ο εφιάλτης της».

Aπό τότε που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Eµπορίου στην κυβέρνηση Tραµπ ο Γουίλµπορ Pος
έχει πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε Έλληνες υπουργούς, όπως ο Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, δείχνοντας
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ κοµβικό ρόλο διαδραµατίζει,
όπως λένε οι πληροφορίες, και στο «σπρώξιµο» των αµερικανικών επενδύσεων στη χώρα µας.
Xαρακτηριστική είναι η «ευθεία παρέµβασή» του προ µηνών υπέρ της υποψηφιότητας του
ελληνοαµερικανικού σχήµατος EXIN για την περίπτωση της Eθνικής Aσφαλιστικής.

Tο δηµοσίευµα του Forbes έρχεται ωστόσο να αναδείξει κάποια «µυστήρια» γύρω από τα περιουσιακά
στοιχεία του Pος που έχουν έστω και έµµεση «αντανάκλαση» και στην Eλλάδα, µε δεδοµένο ότι µετά την
υπουργοποίησή του, είχε δεσµευθεί πως θα πουλήσει τη συµµετοχή του στην WL Ross, µε την οποία έχει
επενδύσει εκτός της Eurobank και στην Tράπεζα Kύπρου αλλά και σε άλλες µεγάλες εταιρίες προκειµένου
να είναι σύννοµος και να συµµορφωθεί µε τους κανόνες της Γερουσίας. Bέβαια, ακόµη και αν ο ίδιος δεν
έχει άµεση εµπλοκή στις επενδύσεις του πλέον, θα µπορούσε µέσω funds που ελέγχει και µέσω δικών του
ανθρώπων να εξακολουθεί να έχει παρουσία, χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες, όπως υποστηρίζουν µε
νόηµα οι καλά γνωρίζοντες.

Πόσο τελικά είναι όµως, το ύψος της περιουσίας του µεγαλοεπενδυτή; H αξία της δεν ξεπερνά τα 700
εκατ. δολ. σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις που παρουσίασε ο ίδιος ο Pος µετά τον διορισµό του
στο υπουργείο, µε αποτέλεσµα το ίδιο το Forbes να τον «απεντάξει» από τη λίστα «Forbes 400», των
δισεκατοµµυριούχων όπου τον είχε συµπεριλάβει έναν χρόνο νωρίτερα, υπολογίζοντας την καθαρή αξία
των περιουσιακών του στοιχείων στα 2,9 δισ. δολ. Mάλιστα, τότε ο ιδρυτής της WL Ross είχε
διαµαρτυρηθεί ισχυριζόµενος ότι η αξία της περιουσίας του ήταν µεγαλύτερη και συγκεκριµένα, έφτανε
στα 3,7 δισ. δολ.

Γι αυτό και η ανακοίνωση περί 700 εκατ. προκάλεσε προβληµατισµό. Όπως και η οικογενειακή επένδυση
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που επικαλέστηκε πως είχε κάνει ο Pος σε επενδυτικό ταµείο 2 δισ. δολ. την οποία σύµφωνα µε τον ίδιο,
δεν ήταν υποχρεωµένος να αποκαλύψει στις Oµοσπονδιακές Aρχές. Όταν του ζητήθηκε και από το Forbes
να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, εκείνος επικαλέστηκε «λόγους ιδιωτικότητας».

«Kαι πότε έγινε αυτή η επένδυση; Mεταξύ της υποψηφιότητας και της εκλογής;» διερωτάται το Forbes; Kαι
κάπου εκεί το περιοδικό ξεκινά έρευνα για το «θρίλερ των 2 δισ.», διαπιστώνοντας πως «τα χρήµατα αυτά
δεν υπήρξαν ποτέ».

«Eίναι ξεκάθαρο πως ο Pος µας έλεγε ψέµατα, υπερβολές, παραλείψεις, µας παρουσίαζε κατασκευασµένες
εξαγορές από το 2004» γράφει το δηµοσίευµα και υποστηρίζει πως από όλο αυτό επωφελείτο
επιχειρηµατικά ο ίδιος.

Mάλιστα, το Forbes ήρθε σε επαφή µε πρώην υπαλλήλους του οµίλου Pος, αρκετοί εκ των οποίων µίλησαν
για παράθεση παραπλανητικών στοιχείων σε επενδυτές και τους εκπροσώπους του Tύπου αρκετές φορές
και ενίοτε αυτά οδήγησαν και σε αγωγές αρκετών εκατοµµυρίων.

Kαι την ώρα που τρεις πρώην συνεργάτες του µήνυαν τον ίδιο και την εταιρία του για οικειοποίηση 48
εκατ. δολαρίων που είχε παρανόµως χρεώσει πελάτες του, ήρθε και το άλλο χτύπηµα: Tο Bloomberg
Billionaires Index, απένταξε τον Pος από τη λίστα του, υπολογίζοντας την περουσία του στα 860 εκατ.

O POΛOΣ TΩN PΩΣΩN KAI OI AΠOKAΛYΨEIΣ TΩN PARADISE PAPERS

H αποεπένδυση από τη ναυτιλία

O Aµερικανός υπουργός Eµπορίου Γουίλµπορ Pος εγκαταλείπει τη ναυτιλία, όπως ανακοινώθηκε από
αξιωµατούχο της κυβέρνησης Tραµπ.

Σύµφωνα µε το Reuters, ο δισεκατοµµυριούχος µεγαλοεπενδυτής Pος πούλησε τα ποσοστά που κατείχε
στην εταιρεία Diamond S Shipping και ετοιµάζεται να πουλήσει και τα ποσοστά του στη ναυτιλιακή
Navigator Holdings.

O 79χρονος Pος δεν ήθελε αρχικά να αποσύρει τις επενδύσεις του, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει στην
κίνηση αυτή µετά από δηµοσιεύµατα, σύµφωνα µε τα οποία ένας από τους µεγαλύτερους πελάτες της
Navigator είναι η ρωσική εταιρία φυσικού αερίου Sibur, η οποία ανήκει σε µέλη του στενού κύκλου του
Pώσου προέδρου Bλαντιµίρ Πούτιν.

Oι πληροφορίες για τους δεσµούς που συνδέεουν τη Navigator µε τη Sibur βασίζονται σε έγγραφα που
διέρρευσαν από την offshore δικηγορική εταιρία Appleby στο πλαίσιο των λεγόµενων Paradise Papers και
έτσι στην ουσία υπό το βάρος των πιέσεων και της θύελλας που είχε ξεσπάσει για τον ρόλο των Pώσων
στις αµερικανικές εκλογές, ο Pος αποφάσισε το «shipping exit».

Από την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ανοιχτά 14 µεγάλα µέτωπα του γ' µνηµονίου - Σήµερα στη Βουλή ο
προϋπολογισµός
Της Δήµητρας Καδδά
Ο προϋπολογισμός του 2018 που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή είναι το πρώτο από τα περίπου 15 μεγάλα
ανοικτά μέτωπα του τρίτου μνημονίου. Ο λόγος για τις παρεμβάσεις που έχουν ειδική σημασία για τους
θεσμούς ανάμεσα σε δεκάδες εκκρεμή προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης (έχει γίνει το 30% επί
συνόλου 101).
Αποτελούν προϋπόθεση για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής και της επόμενης αξιολόγησης ώστε να
διατηρηθεί ανοικτός ο δρόµος εξόδου προς τις αγορές:
Ο προϋπολογισμός του 2018 κατατίθεται σήμερα στη Βουλή βασιζόμενος σε άνοδο ΑΕΠ κατά 1,6% φέτος
και 2,5% το 2018 (όπως εκτιμά και η Κομισιόν) και θέτοντας ως στόχο πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,4-2,5%
του ΑΕΠ φέτος και πάνω από το 3,6% του ΑΕΠ το 2018. Θεωρητικά κλείνει το δημοσιονομικό μέτωπο (σ.σ.
τουλάχιστον έως την τετάρτη αξιολόγηση).
Στην αγορά ενέργειας η πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
Η εφαρμογή της στρατηγικής για τα NPLs συμπεριλαμβανομένου του εξωδικαστικού αλλά και της
εκκίνησης από τις 29/11 των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.
Περαιτέρω µέτρα για την ενίσχυση του Κώδικα Αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένης της ισχυροποίησης
της θέσης των εξασφαλισµένων πιστωτών.
Παρακολούθηση της εφαρμογής των αλλαγών στο πλαίσιο της τραπεζικής διακυβέρνησης και πιο
συγκεκριµένα της αξιολόγησης των στελεχών των τραπεζών.
Η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδοµάτων.
Θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις
παρεµβάσεις για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
Ολοκλήρωση των βασικών ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει το Υπερταμείο το
στρατηγικό του πλάνο. Ειδική έμφαση δίδεται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού και
της Εγνατίας.
Η εκκαθάριση όλων των ληξιπρόθεσμών οφειλών του κράτους προς ιδιώτες και η βελτίωση της
διαχείρισης των πληρωµών του κράτους.
Η πλήρης στελέχωση της ΑΑΔΕ.
Η ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.
Εφαρµογή των παρεµβάσεων βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Πλήρης εφαρµογή όλων των παρεµβάσεων στο Δηµόσιο.
Σεβασµός του κανόνα ένα προς πέντε στις προσλήψεις προσωπικού στο δηµόσιο.
Εφαρµογή των παρεµβάσεων στην ΕΛΣΤΑΤ και του γενικού πλαισίου για τους ανεξάρτητους οργανισµούς.
Οι µεταρρυθµίσεις που θα πάρουν χρόνο
Σύμφωνα με πληροφορίες παρά το γεγονός ότι οι χαμηλές ανάγκες πρόσβασης στις αγορές τα επόμενα
χρόνια (εκτιµάται ότι υπάρχουν διαθέσιμα 11 δισ. ευρώ χωρίς την εκταμίευση δόσεων), και την διόρθωση
των δημοσιονομικών και εμπορικών ανισορροπιών, παραμένουν προκλήσεις. Αφορούν στο χρέος και στα
πολύ υψηλά NPLs.
H μείωση των NPLs είναι μία από τις προκλήσεις που ξεπερνούν τον χρόνο του μνημονίου: Στις
μεταρρυθμίσεις που μοιραία θα εφαρμοστούν μόνο εν μέρει έως τον Αύγουστο του 2018 περιλαμβάνεται
και η πλήρης ανάπτυξη της ΑΑΔΕ, η αδειοδότηση επενδύσεων, το κτηματολόγιο, η μεταρρύθμιση του
δηµόσιου τοµέα και η ενσωµάτωση συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.
Τα επόµενα βήµατα
Όσον αφορά στα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και τους θεσμούς, περιλαμβάνουν
κινήσεις εντός πολύ στενού χρονοδιαγράμματος την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
(πολιτική συμφωνία έως τις 22/1 με την λογική ότι έως τότε θα υπάρχει κυβέρνηση στη Γερμανία για να
ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος κάτι που όμως πλέον πρέπει να φανεί αν θα επαληθευτεί), την
εκταµίευση των υποδόσεων για να δηµιουργηθεί "µαξιλάρι" διαθεσίµων, την ανάκτηση της πρόσβασης στις
αγορές αλλά και την δημιουργία ενός θετικού πολιτικού χώρου για αποφάσεις σχετικά με το χρέος.
Δηλαδή την θετική στάση των μελών του Eurogroup (ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις για το χρέος και να
μην επιστρέψει το "if needed” στο τραπέζι) αλλά και την δημιουργία "χώρου" για τις απαραίτητες
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αποφάσεις εντός της Ελλάδας (δηλαδή για την πλήρη ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM).
Μετά, πρέπει να συμφωνηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο για την μετά μνημονίου εποχή και για τη διασφάλιση της
διαρκούς τήρησης των δημοσιονομικών στόχων και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται ακόμη
στα σπάργανα (ή η μη υπαναχώρηση από τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο φορολογικό/συνταξιοδοτικό
πεδίο ή στην αγορά εργασίας). Και μία εκδοχή για την εποπτεία αυτή είναι η σύνδεση της εφαρμογής των
παρεµβάσεων στο χρέος µε τις µεταρρυθµίσεις.
Η επιστροφή
Το πρώτο βήμα είναι η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα μετά τις 27/11 με στόχο να ολοκληρωθεί στο πιο
καλό σενάριο μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SLA) στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου (σ.σ. ακολουθεί
ταξίδι όλων στην Νέα Υόρκη για συνέδριο του Capital Link που περιορίζει τα χρονικά περιθώρια). Θα
πρέπει μετά την συμφωνία να συνταχθεί η έκθεση συμμόρφωσης, να υπάρξει πολιτική συμφωνία έως τις
22/1 και να ακολουθήσουν οι εκταμιεύσεις μετά από τις εγκρίσεις από Κοινοβούλια που πρέπει να
µεσολαβήσουν.
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Ελλάδα
ΕΦΚΑ
Θεσµοί

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

1 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

2 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

3 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

4 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

5 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

6 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

7 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: ...

8 of 8

http://mignatiou.com/2017/11/the-19th-annual-capital-link-invest-in-g...

11/23/2017, 10:03 AM

http://www.pireas2day.gr/
Publication date: 22/11/2017 18:32
Alexa ranking (Greece): 16920
http://www.pireas2day.gr/02,02,28406,00.aspx

Φόρουµ στη Ν. Υόρκη για Οικονοµία& Επενδύσεις
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017.
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης,
marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι
ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό
κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
? Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα
απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
? Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
• κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα
• κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
• κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
? Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
? Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
• Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
• Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
• Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
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• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio
? Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
• Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
• Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
• Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
• Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
?
•
•
•
•
•

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director

? Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
? Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
? Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO –
Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S.
Department of State.
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Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
• κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών
• κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
• κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Χορηγός του δείπνου: EY.
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017.
Συγκεκριµένα Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι
εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των
Ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα
διοργανώνει ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό,
Σαγκάη και από φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ απο
τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν
την ελίτ των οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό
συνδυασµό πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια
πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων
κατά τη διάρκεια του έτους σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την
οποία πραγµατοποιείται κάθε εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους
συµµετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν
τη Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της
ΕΚΕ και δίνει βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloydss List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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[CNN Greece]: 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο
Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall
Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CNN GREECE
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Διαβάστε περισσότερα στο CNN.gr
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Newsroom , CNN Greece
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο
Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall
Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.

Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
Ltd.

Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos

Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς
επίσης και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΧΟΡΗΓΟΙ
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Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy
Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO
– Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs
U.S. Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
Χορηγός του δείπνου: EY.

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης,
12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά
από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : contact@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ // κα. Μάιρα Κίτωβα
Τηλ: +30 210 610 9800 - Email : contact@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: 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).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ απο τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό
πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ
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της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους
σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται κάθε
εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν
τη Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της
ΕΚΕ και δίνει βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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Στις 11 Δεκεµβρίου το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link
Τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, θα πραγµατοποιηθεί το «19ο
Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link».

Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.

Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.

Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.

Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.

Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει σχετικά µε
το θέµα "Energy & Geopolitics: The New Landscape".

Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:

- Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές

- Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης

• κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα

• κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
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• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού

• κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού

• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.

- Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.

- Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες

• National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO

• Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO

• Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO

• Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking

• Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association

• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance

• Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio

- Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς

• Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
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• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)

• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank

• Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank

• Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development

• Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund

• Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA

- Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές

• Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO

• Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director

• Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager

• Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer

• Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director

- Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών

- Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών

Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody's
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
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- Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:

Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation

ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.

Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange

Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank

Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS

Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams

Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos

2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD

Το "2017 Hellenic Capital Link Leadership Award " θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO –
Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.

Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S.
Department of State.

Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
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• κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών

• κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης

• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού

• κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού

• κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Χορηγός του δείπνου: EY.

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο "Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα
χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο.
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει σχετικά µε
το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
•
•
•
•
•

Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• National Bank of Greece – κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
• Piraeus Bank – κ. Christos Megalou, CEO
• Alpha Bank – κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
• Alpha Bank – κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias SA – κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
• National Bank of Greece – κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank – κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
• Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
• Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
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• Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
• Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
•
•
•
•
•

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments – Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. – Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management – Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management – Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director

Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO –
Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S.
Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
• κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών
• κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
• κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Χορηγός του δείπνου: EY.
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι
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εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα
χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 – Email : contact@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ // κα. Μάιρα Κίτωβα
Τηλ: +30 210 610 9800 – Email : contact@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com
Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωµα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του µέσω του προφίλ
που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
σχόλια
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[Η Καθηµερινή]: 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
➢ Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος
θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
➢
•
•
•
•
•

Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
➢ Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
➢ Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
• Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
• Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
• Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio
➢

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
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• Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
• Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
• Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
• Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
• Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
➢
•
•
•
•
•

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director

➢ Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
➢ Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
➢ Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO –
Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S.
Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
• κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών
• κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
• κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
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• κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Χορηγός του δείπνου: EY.
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα
χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο.
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το "19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link" θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει σχετικά µε
το θέµα "Energy & Geopolitics: The New Landscape".
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking
Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
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Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody's
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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Επενδύσεις στην Ελλάδα- Κορυφαία ονόματα στο συνέδριο της Capital Link στη Ν.
Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις
Επενδύσεις
Συµµετέχουν Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες, οι Θεσµοί και η Κυβέρνηση.
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
1. κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός
Οµιλητής στο γεύµα
2. κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
3. κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
4. κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
Υπουργείο Τουρισµού
5. κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
Ltd.
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association

http://www.epixeiro.gr/
Publication date: 22/11/2017 15:10
Alexa ranking (Greece): 1495
http://www.epixeiro.gr/article/69633

National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business &
Restructuring Portfolio
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for
Economic and Financial Affairs
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism
(ESM)
Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and
Development
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς
επίσης και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO
– Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs
U.S. Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών

http://www.epixeiro.gr/
Publication date: 22/11/2017 15:10
Alexa ranking (Greece): 1495
http://www.epixeiro.gr/article/69633

κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης,
12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά
από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Για να συµµετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link εδώ.
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Στις 11 Δεκεµβρίου το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2017, θα πραγματοποιηθεί το "19ο
Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street. Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα.
Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης
και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό. Η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσημο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
ομόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα μιλήσει σχετικά με
το θέµα "Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μέσω τηλεοπτικού μηνύματος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
Πέντε εκπρόσωποι της κυβέρνησης:
-Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
-Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
-Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
-Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
-Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά με τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
• Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO
• Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
•
Alpha Bank - κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
• National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
•
Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
•
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
• Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
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•
•
•
•

Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
• Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
• Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
• Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
• Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
• Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Επικεφαλής Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation
One-on-one συναντήσεις
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές μια εκτεταμένη
δυνατότητα επαφών μέσω one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
Χορηγοί
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
2017 Hellenic Capital Link Leadership Award
Το "2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεμηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO –
Philip Morris International, για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Ομιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S.
Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
• κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών
• κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Oικονοµίας και Aνάπτυξης
• κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
• κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Χορηγός του δείπνου: EY.
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Χορηγός του δείπνου: EY.
"Ηµέρα της Ελλάδος" στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο "Ημέρα Ελλάδος στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, 2017. Συγκεκριμένα Ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συμφερόντων που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα
χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Δεκεμβρίου, 2017, του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναμεταδίδεται ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Capital Link
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Προϋπολογισµός νέων φόρων και περικοπών και για το 2018
Ο προϋπολογισµός του 2018 κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αλλά για την κυβέρνηση είναι µόνο
το πρώτο από µια σειρά ανοιχτών ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του capital.gr, υπάρχουν 15 µεγάλα ανοικτά µέτωπα του τρίτου µνηµονίου. Ο λόγος
για τις παρεµβάσεις που έχουν ειδική σηµασία για τους Θεσµούς ανάµεσα σε δεκάδες εκκρεµή
προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης (έχει γίνει το 30% επί συνόλου 101).
Αποτελούν προϋπόθεση για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής και της επόµενης αξιολόγησης, ώστε να
διατηρηθεί ανοικτός ο δρόµος εξόδου προς τις αγορές:

1. Ο προϋπολογισµός του 2018 κατατέθηκε χθες στη Βουλή, βασιζόµενος σε άνοδο ΑΕΠ κατά 1,6% φέτος
και 2,5% το 2018 (όπως εκτιµά και η Κοµισιόν) και θέτοντας ως στόχο πρωτογενές πλεόνασµα στο 2,4-2,5%
του ΑΕΠ φέτος και πάνω από το 3,6% του ΑΕΠ το 2018. Θεωρητικά κλείνει το δηµοσιονοµικό µέτωπο (σ.σ.
τουλάχιστον έως την τέταρτη αξιολόγηση).
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2018, η κυβέρνηση φέρνει µέτρα
επιπλέον απόδοσης περί τα 2,5 δισ. ευρώ: αύξηση των εσόδων κατά 1,9 δισ. ευρώ, αλλά και νέα περιστολή
δαπανών κατά 500-600 εκατ. ευρώ.

2. Στην αγορά ενέργειας, η πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.

3. Η εφαρµογή της στρατηγικής για τα NPLs, συµπεριλαµβανοµένου του εξωδικαστικού αλλά και της
εκκίνησης από τις 29/11 των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.

4. Περαιτέρω µέτρα για την ενίσχυση του Κώδικα Αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένης της
ισχυροποίησης της θέσης των εξασφαλισµένων πιστωτών.

5. Παρακολούθηση της εφαρµογής των αλλαγών στο πλαίσιο της τραπεζικής διακυβέρνησης και πιο
συγκεκριµένα της αξιολόγησης των στελεχών των τραπεζών.

6. Η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδοµάτων.

7. Θέσπιση νοµοθεσίας σχετικά µε τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις
παρεµβάσεις για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.

8. Ολοκλήρωση των βασικών ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει και να εφαρµόσει το Υπερταµείο το
στρατηγικό του πλάνο. Ειδική έµφαση δίδεται στην ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού και
της Εγνατίας.

9. Η εκκαθάριση όλων των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους προς ιδιώτες και η βελτίωση της
διαχείρισης των πληρωµών του κράτους.

10. Η πλήρης στελέχωση της ΑΑΔΕ.
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11. Η ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταµείων στον ΕΦΚΑ.

12. Εφαρµογή των παρεµβάσεων βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

13. Πλήρης εφαρµογή όλων των παρεµβάσεων στο Δηµόσιο.

14. Σεβασµός του κανόνα "ένα προς πέντε" στις προσλήψεις προσωπικού στο Δηµόσιο.

15. Εφαρµογή των παρεµβάσεων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του γενικού πλαισίου για τους ανεξάρτητους
οργανισµούς.

Τι θα γίνει στη συνέχεια
Όσον αφορά στα επόµενα βήµατα που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και τους δανειστές,
περιλαµβάνουν κινήσεις εντός πολύ στενού χρονοδιαγράµµατος: την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης (πολιτική συµφωνία έως τις 22/1 µε τη λογική ότι έως τότε θα υπάρχει κυβέρνηση στη
Γερµανία για να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, κάτι που όµως πλέον πρέπει να φανεί αν θα
επαληθευτεί), την εκταµίευση των υποδόσεων για να δηµιουργηθεί "µαξιλάρι" διαθεσίµων, την ανάκτηση
της πρόσβασης στις αγορές, αλλά και τη δηµιουργία ενός θετικού πολιτικού χώρου για αποφάσεις σχετικά
µε το χρέος.
Το πρώτο βήµα είναι η επιστροφή των Θεσµών στην Αθήνα µετά τις 27/11, µε στόχο να ολοκληρωθεί στο
πιο καλό σενάριο µια συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SLA) στο Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου (σ.σ. ακολουθεί
ταξίδι όλων στη Νέα Υόρκη για συνέδριο του Capital Link, που περιορίζει τα χρονικά περιθώρια).
Θα πρέπει µετά τη συµφωνία να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης, να υπάρξει πολιτική συµφωνία έως τις
22/1 και να ακολουθήσουν οι εκταµιεύσεις µετά από τις εγκρίσεις από Κοινοβούλια που πρέπει να
µεσολαβήσουν.
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum Η «ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.» στο
Ναυτικό Σαλόνι 2017 Greener Shipping Summit 2017 “New Requirements -The Horizon
is Crowded”
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017.
Ετικέτες: εκδηλωσεις
Συνέχεια ανάγνωσης
Με την πλήρη γκάµα των εξωλέµβιων κινητήρων MERCURY από 2,5 έως και 400 ίππους, καθώς και µε τον
προσοµοιωτή του πιο εξελιγµένου συστήµατος
Ετικέτες: εκδηλωσεις
Συνέχεια ανάγνωσης
Η ναυτιλία είναι «πράσινη» και προσπαθεί να γίνει «πιο πράσινη», αλλά αυτό σίγουρα κοστίζει πολλά
“πράσινα δολάρια”, τόνισε ο technical director της Intertanko, Dragos Rauta,
Ετικέτες: εκδηλωσεις
Συνέχεια ανάγνωσης
Copyright nafs.gr 2017- All rights reserved
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The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York: On December 11th
The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on
Monday, December 11, 2017. This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with
the New York Stock Exchange and major global investment banks.
The Forum will feature government and business leaders from Greece, Europe and the United States, and top
executives from the investment, financial and business communities. The timing for this Forum is optimal. After years
of recession, Greece is slowly returning to a period of economic growth and aims to position itself as an attractive
investment and business destination.
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and networking opportunities.
December mark’s the 19 year milestone of Capital Link’s commitment to raising awareness about Greece as an
investment destination, to a wider investor universe.
The conference will feature the developments and reforms in the Greek economy and the Greek government
programme for the economy and investments. Also, the latest trends in the capital markets and specific sectors with
topics such as Government and Corporate Bonds, energy, infrastructure development, real estate, tourism, banking,
non-performing loans management, and global shipping.
The Ambassador of Greece to the USA, Hon. Haris Lalacos will provide opening remarks for the Forum.
The Ambassador of the United States in Greece, Hon. Geoffrey R. Pyatt will provide his remarks on “Energy &
Geopolitics: The New Landscape”.
The Forum will feature this year:
Five Greek Government Officials:
They will discuss the developments and outlook of the Greek Economy and business and investment opportunities in
the country.
Six Global Investment Banks
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
Ltd.
Senior Representatives From Greek, European & International Organizations:
International Investors:
Other Participating Companies & Organizations:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo
Management International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold
Corporation • Enterprise Greece • Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance •
Fitch Ratings Inc. • Greek National Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association •
Hellenic Corporation of Assets & Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA
• Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott
International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank
of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE
Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International • Piraeus Bank • Public Debt Management
Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) • Reed Smith • Seaspan Corporation •
Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy Navigation • Tellurian, Inc. • Watson
Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Global Shipping Companies:
ONE-ON-ONE MEETINGS
As in previous years, the Forum will provide delegates with unique networking opportunities through one-toone meetings with listed and unlisted companies, as well as, with members of the Greek government
delegation.
SPONSORS
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SPONSORS
Citi and Tsakos Energy Navigation are Lead Sponsors of the Forum for nine years in a row.
In Cooperation With: New York Stock Exchange
Platinum Sponsor: Piraeus Bank
Gold Sponsors: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Grand Sponsors: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd,
Credit Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Sponsors: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National
Tourism Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda
Development, Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea
REIC, Oliver Wyman, ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos &
Yannopoulos
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
The “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award” will be presented to Mr. Andre Calantzopoulos, CEO –
Philip Morris International for his outstanding contribution to Greece, during an official dinner at The Harvard
Club, on Monday, December 11, 2017.
For the dinner Keynote Speaker will be Mr. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and
Eurasian Affairs U.S. Department of State.
Honored Guests:
The Dinner is sponsored by EY
«GREEK DAY» AT NEW YORK STOCK EXCHANGE
Within the context of the 19th Annual International Capital Link Invest in Greece Forum, the New York Stock
Exchange will organize in cooperation with Capital Link a special celebration of “Greek Day at NYSE”, on
Tuesday December 12, 2017. Minister of Finance Hon. Euclid Tsakalotos and the Greek Delegation, Greek
companies listed on the New York Stock Exchange and companies which participated in the Forum, will ring
the Closing Bell at the New York Stock Exchange, an event of unique visibility throughout the world. The
event will be broadcast live on major news stations in the United States and abroad to an audience of millions
of viewers worldwide.
For more details and extensive information, please visit:
The CAPITAL LINK website: www.capitallink.com
The CAPITAL LINK FORUM website: www.capitallinkforum.com
ABOUT CAPITAL LINK
Capital Link is an Advisory, Investor Relations and Financial Communications firm. Besides the customized
Investor Relations programs tailored to each specific client, Capital Link is also known for the organization of
large scale high quality maritime and investor forums in key industry centers, such as in New York, London,
Athens, Shanghai, Limassol and next year in Singapore. Capital Link organizes fourteen conferences
annually, of which seven are focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the elite of the
financial, investment and maritime communities and provide a unique combination of superior informational
content, marketing and networking opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the
visibility and reach of these events during the year on a global scale that lasts well beyond the date on which
each event is held, becoming a continuous reference point for market participants.
Capital Link’s efforts have been recognized by the 2011 Lloyds’s List Greek Shipping Awards, in 2012 and
2013 by the InterContinental Finance Magazine and in 2016 by the Wealth & Finance Magazine, Also, by the
International Propeller Club of the United States and AHI-American Hellenic Institute.
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The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New
York City on Monday, December 11, 2017.
This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York
Stock Exchange and major global investment banks.
The Forum will feature government and business leaders from Greece, Europe and the United States,
and top executives from the investment, financial and business communities.
The conference will feature the developments and reforms in the Greek economy and the Greek
government programme for the economy and investments.
Also, the latest trends in the capital markets and specific sectors with topics such as Government and
Corporate Bonds, energy, infrastructure development, real estate, tourism, banking, non-performing
loans management, and global shipping.
The Ambassador of Greece to the USA, Hon. Haris Lalacos will provide opening remarks for the Forum.
The Ambassador of the United States in Greece, Hon. Geoffrey R. Pyatt will provide his remarks on
“Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
The Forum will feature this year:
H.E. Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic Republic who will send the Government’s message to
the international investor Community via webcast
Five Greek Government Officials:

12/18/2017, 9:52 AM

Invest in Greece Forum to Take Place in New York | USA.GreekReport...

2 of 4

http://usa.greekreporter.com/2017/11/23/invest-in-greece-forum-to-tak...

Five Greek Government Officials:
Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Hellenic Republic, who is the Luncheon Keynote Speaker
Hon. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy & Development, Hellenic Republic
Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic
Mr. George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development, Ministry of Tourism
Mr. George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic
They will discuss the developments and outlook of the Greek Economy and business and investment
opportunities in the country.
Six Global Investment Banks
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures
Group Ltd.
Four Greek Systemic Banks:
National Bank of Greece – Mr. Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank – Mr. Christos Megalou, CEO
Alpha Bank – Mr. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
Eurobank Ergasias SA – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business &
Restructuring Portfolio
Senior Representatives From Greek, European & International Organizations:
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for
Economic and Financial Affairs
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism
(ESM)
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Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism
(ESM)
Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
International Investors:
Calamos Investments – Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. – Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management – Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management – Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Participating Companies & Organizations:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo
Management International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold
Corporation • Enterprise Greece • Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate
Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank
Association • Hellenic Corporation of Assets & Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund •
Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Levant Partners •
Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s Investor Service • Mytilineos
Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver Wyman • ONEX
Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation
SA (PPC) • Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers
• Tsakos Energy Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Global Shipping Companies:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigatio
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Στη Wall Street τον Δεκέμβριο
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
0 υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα κτυπήσει
το καμπανάκι της λήξης της συνεδρίασης στη Wall
Street το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ) της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου
2017. Ο Ελληνας υπουργός Θα είναι την ίδια μέρα ο
βασικός ομιλητής σε συνέδριο της Capital Link, όπου Θα

αναφερθεί στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Μαζί με τον κ. Τσακαλώτο θα βρεθούν στην αμερικανική
μεγαλούπολη ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Παπαδημητρίου, η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, επικεφαλής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Δημήτρης
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (23/11/17)

Ο ΔΗΚΤΗΣ (23/11/17)
Γενναίο «κούρεµα» χρεών της Hotel Casino Loutraki
«Κούρεµα» 40% των χρεών της Club Hotel Casino Loutraki προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία
ενέκρινε το Πολυµελές Πρωτοδικείο Λουτρακίου, κάνοντας δεκτή την αίτηση ρύθµισης των χρεών της
εταιρείας που είχε καταθέσει η κοινοπραξία σε συνεργασία µε τον δήµο και την Τράπεζα Πειραιώς.
Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια εξυγίανσης της Club Hotel Casino Loutraki, έπειτα από αυτή που είχε
γίνει το 2014, και η έγκριση ρύθµισης των χρεών της από το Πολυµελές Πρωτοδικείο ανοίγει τον δρόµο γα
την τύχη της επένδυσης των Ισραηλινών της Powerbrook στην επιχείρηση, που είναι και οι µεγαλοµέτοχοι
στην κοινοπραξία που έχει γίνει µε τον δήµο. Οι οφειλές της Club Hotel Casino Loutraki προς το Δηµόσιο
ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 24 εκατ. ευρώ χρωστάει η επιχείρηση προς τα ασφαλιστικά
ταµεία. Το «κούρεµα» που συµφωνήθηκε ανέρχεται στο 40% και περιλαµβάνει και οφειλή προς την
Τράπεζα Πειραιώς ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Στη Wall Street τον Δεκέµβριο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
O υπουργός Oικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα κτυπήσει το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης
στη Wall Street το απόγευµα (ώρα ΗΠΑ) της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017. Ο Ελληνας υπουργός θα είναι την
ίδια µέρα ο βασικός οµιλητής σε συνέδριο της Capital Link, όπου θα αναφερθεί στις προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας. Μαζί µε τον κ. Τσακαλώτο θα βρεθούν στην αµερικανική µεγαλούπολη ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, η υπουργός Τουρισµού Eλενα Κουντουρά και ο κ.
Γεώργιος Πιτσιλής, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Δεν ενδιαφέρεται η Virtus για το 33% της Forthnet
Διαψεύδουν στελέχη της επενδυτικής εταιρείας Virtus ότι ενδιαφέρονται για τη Forthnet. Σε επικοινωνία
τους µε την «Κ», σηµειώνουν ότι η ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών δεν αποτελεί αντικείµενο
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τα στελέχη της Virtus δεν θέλησαν να δώσουν περισσότερες λεπτοµέρειες για
την επενδυτική στρατηγική τους, αλλά το βασικό µήνυµα που θέλουν να περάσουν είναι ότι δεν βρίσκoνται
στο στόχαστρό τους δραστηριότητες που ελκύουν επενδυτικά σχήµατα µε χαρακτηριστικά distress
(υψηλός δανεισµός που χρειάζεται «κούρεµα»).
«Κουρεµένο» θα είναι το επίδοµα θέρµανσης
Πλησιάζει ο Δεκέµβριος και η θερµοκρασία σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στις ορεινές, αρχίζει
και πέφτει. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν κρίνει σκόπιµο να ανακοινώσει τους δικαιούχους του επιδόµατος
θέρµανσης. Φέτος, το επίδοµα θα είναι µειωµένο κατά 50%. Αυτό σηµαίνει ότι το επίδοµα είτε θα κοπεί για
χιλιάδες νοικοκυριά είτε θα είναι λιγότερο από αυτό που πήραν πέρυσι οι δικαιούχοι. Η περικοπή του
επιδόµατος, που γίνεται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, αφορά τη χειµερινή σεζόν (15 Οκτωβρίου 2017 30 Απριλίου 2018).
Η µακροχρόνια ανεργία δεν έχει υποχωρήσει
«Καµπανάκι» από το υπουργείο Οικονοµικών για την πορεία της ανεργίας στη χώρα. Στο κείµενο του
προϋπολογισµού, παρά την πορεία βελτίωσης που διαπιστώνεται στο ποσοστό ανεργίας (εκτιµάται ότι στα
τέλη του τρέχοντος έτους θα κλείσει στο 19,9% και θα υποχωρήσει στο 18,4% το επόµενο έτος),
επισηµαίνεται ότι το πρόβληµα παραµένει και είναι σηµαντικό. Δείκτης αυτής της ανησυχίας είναι η
µακροχρόνια ανεργία, που αποτελεί άλλωστε και ένδειξη της διαρθρωτικής φύσης του προβλήµατος. Και
αυτή δείχνει µεν σηµάδια βαθµιαίας υποχώρησης σε απόλυτους αριθµούς (στις 766.000 άτοµα κατά το α΄
εξάµηνο 2017 έναντι 821.000 το αντίστοιχο διάστηµα του 2016), ο ρυθµός υποχώρησής της όµως
υπολείπεται του ρυθµού µείωσης της συνολικής ανεργίας στο δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Ετσι,
το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων επί της συνολικής ανεργίας αυξήθηκε οριακά το α΄ εξάµηνο του
2017 (στο 71,8% του ανέργων έναντι 71,2% αντίστοιχα το 2016), γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια
εφησυχασµού και πανηγυρισµών...
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Ο Ευκλείδης στην Wall Street

O υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα κτυπήσει το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης
στην Wall Street το απόγευµα (ώρα ΗΠΑ) της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017.

Ο Ελληνας υπουργός θα είναι την ίδια µέρα ο βασικός οµιλητής σε συνέδριο της capital link όπου θα
αναφερθεί στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.

Μαζί µε τον κ. Τσακαλώτο θα βρεθούν στην αµερικανική µεγαλούπολη ο υπουργός οικονοµίας και
ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, η υπουργός τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο κ. Γεώργιος
Πιτσιλής, διοικητής ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων.
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση Κορυφής για την
Ελληνική Οικονοµία
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα.
Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης
και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
LTD.
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International •
Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
ONE–ON–ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one–to–one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς
επίσης και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy
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Navigation.
Σε Συνεργασία µε: New York Stock Exchange
Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit
Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos Corporation, Eldorado Gold
Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development,
Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman,
ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos & Yannopoulos
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award ” θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO
– Philip Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11, Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs
U.S. Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
Χορηγός του δείπνου: EY.
«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα
συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12
Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: 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).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ απο τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό
πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ
της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους
σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται κάθε
εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
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Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη
Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ
και δίνει βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το “19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα
σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής
σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό
συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό
Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το
Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία. Ο Πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου. Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt θα µιλήσει
σχετικά µε το θέµα “Energy & Geopolitics: The New Landscape”. Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος: ➢ Ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές ➢ Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης • κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα • κ. Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης • κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού • κ.
Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού • κ.
Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Θα συζητήσουν σχετικά µε τις
εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς επίσης και σχετικά µε τις
επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα. ➢ Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi,
BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd. ➢
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες • National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO • Piraeus
Bank - κ. Christos Megalou, CEO • Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO • Alpha Bank - κ.
Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking • Eurobank
Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association • National Bank of Greece
- κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance • Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos,
Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio ➢ Ανώτεροι Εκπρόσωποι από
Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς • Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European
Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs • Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and
Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM) • Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European
Central Bank • Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank • Ms. Sabina Dziurman, Director,
Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development • Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial
Stability Fund • Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA ➢ Κορυφαίοι
Διεθνείς Επενδυτές • Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO • Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen
Johnson, Managing Director • Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager •
Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer • Amerra Capital – Mr. Thor Talseth,
Managing Director ➢ Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών ➢ Εκπρόσωποι Εταιρειών και
Οργανισµών Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo
Management International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation •
Enterprise Greece • Eurobank Ergasias SA • Euroseas • EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. •
Greek National Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of
Assets & Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law
Firm • Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company •
Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy •
Oliver Wyman • ONEX Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris
International • Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation
SA (PPC) • Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos
Energy Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos ➢ Διεθνείς Ναυτιλιακές
Εταιρείες: Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation ONEON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές
µια εκτεταµένη δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς
επίσης και µε τα µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας. ΧΟΡΗΓΟΙ Κύριοι Χορηγοί του
Συνεδρίου, για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation. Σε Συνεργασία µε: New
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York Stock Exchange Πλατινένιος Χορηγός: Piraeus Bank Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs,
National Bank of Greece, OTE Group of Companies, UBS Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou
& Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Credit Suisse, Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling,
Watson Farley & Williams Χορηγοί: Alpha Bank, Astir PalaceVouliagmenis, Calamos Investments, Danaos
Corporation, Eldorado Gold Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance,
Greek National Tourism Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm,
Lamda Development, Levant Partners, Libra Group, McKinsey & Company, Mytilineos Holdings SA, NBG Pangaea
REIC, Oliver Wyman, ONEX Technologies, Inc., Opap, Public Power Corporation S.A.–Hellas, Zeppos &
Yannopoulos
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πολιτική®
Συναίνεση για ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Το κουαρτέτο έρχεται με στόχο να εξασφαλίσει τεχνική συμφωνία
Η γερμανική εκκρεμότητα το κενό ηγεσίαε στην Ευρωζώνη και το ασαφέε μεταμνημονιακό μέλλον
του Γιάννη Κιμπουροπουλου

Κενό πγεσίαε στην Ευρωζώνη

δέκα μέρες προθεσμία διαθέτει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Η δεύτερη γκρίζα ζώνη της αξιολόγησης απόλυτα
συναρτημένη με την προηγούμενη είναι ότι
οι αποφάσεις για τη θεσμική ολοκλήρωση της

προκειμένου

Περίπου να επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία
που αποπνέει η συμπεριφορά του οικονομικού
επιτελείου ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει

Ευρωζώνης είναι υπόθεση εβδομάδων αφού
θεωρητικά στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
14-15/12 θα καταληχθεί τουλάχιστον ένας
οδικός χάρτης με αφετηρία την μεταμόρφωση
του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο
Με τον σχηματισμό νέας γερμανικής κυβέρνησης
σε εκκρεμότητα είναι εξαιρετικά απίθανο
η Μέρκελ να δεσμευτεί για τόσο μακροπρόθεσμα
σχέδια Ίσως μάλιστα το γεγονός ότι είναι

ανώδυνα και το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο
του νέου έτους Στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου
υπάρχει η ευκαιρία είτε να επιτευχθεί το
περίφημο Staff Level Agreement η τεχνική

συμφωνία κουαρτέτου και κυβέρνησης είτε
στη χειρότερη περίπτωση να διατυπωθεί η
βούληση των δανειστών με μια δήλωση
προόδου να κλείσει σύντομα η αξιολόγηση
Τυπικά στη συνεδρίαση του Eurogroup στις
πολιτική

22/1/2018

Ευκαιρίες να δοκιμαστεί αυτή η δυνατότητα
υπάρχουν κι άλλες όπως το επενδυτικό συνέδριο
της ιιης Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη Capital
Link Forum όπου θα διασταυρωθούν ξανά οι
επικεφαλής του κουαρτέτου με υπουργούς και

τραπεζίτες Ή ακόμη η τελευταία ευρωπαϊκή
σύνοδος κορυφής του χρόνου 14-15/12 Ωστόσο
το παιχνίδι θα κριθεί στην Αθήνα όπου φτάνουν
την Τρίτη οι επικεφαλής του κουαρτέτου
για να αξιολογήσουν πόσο έχει προχωρήσει η
δουλειά με τα τεχνικά κλιμάκια πάνω στα ιοί

προαπαιτούμενα της αξιολόγησης με ανοικτή
την ημερομηνία αναχώρησης ώστε να
τα περιθώρια για συμφωνία Θα έχει
προηγηθεί η συνεδρίαση του EuroWorkingCroup
τη Δευτέρα στην οποία θα κριθεί η τελική
ατζέντα προαπαιτούμενων που θα αποτυπωθεί
στη συμφωνία ώστε να πάρει πρωτόκολλο

εξαντληθούν

ψήφισης από το ελληνικό κοινοβούλιο ιδεωδώς
μαζί με τον νέο προϋπολογισμό

Το κλίμα κατανόησηε που διαπερνά τη μεγάλη εικόνα ms αξιολόγησηβ επισκιάζει
τον διάβολο που κρύβεται axis λεπτομέρειεβ ms διαβουλευθεί των

κυβερνητικών στελεχών με τα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέτου είναι ανοικτά
πολλά δύσκολα προαπαιτούμενα και στο επίπεδο ms συμφωνία και σε αυτό
ms εφαρμογήβ Αυτά πρέπει να συμφωνηθούν στη διάρκεια των 4-5 ημερών που
θα βρίσκονται εδώ οι επικεφαλήβ του κουαρτέτου να αποτυπωθούν σε τεχνική
συμφωνία να πάρουν το o.k του Eurogroup cms 4/12 να γίνουν πολυνομοσχέδιο
και να ψηφιστούν napapovés Χριστουγέννων

Συνεδρίου

σης Αμφιβολία που το ΔΝΤ έχει εισαγάγει
στη συνάρτηση του χρέους Θα έχει επίσης
αποσαφηνιστεί αν και πώς θα αλλάξει κάτι
στο καθεστώς διακυβέρνησης της Ευρωζώνης
με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ταμείου το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να
έχει κάποιο νέο ρόλο στη μεταμνημονιακή
επιτήρηση της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην
απόπειρα να καλύπτει με κάποιο τρόπο τον
δανεισμό της από τις αγορές

το ψητό του xpéous
Η κατάθεση του προϋπολογισμού 2θΐ8 ο οποίος
ενσωματώνει τη δέσμευση για υψηλό πρωτογενές
πλεόνασμα 3,8 του ΑΕΠ παρά την
προσγείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη
στο 2,5 αλλά και η ψήφιση του νομοσχεδίου
για το κοινωνικό μέρισμα δείχνει ότι οι
δεν έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν
μεγάλα προσκόμματα εφόσον η συνέχιση της
δημοσιονομικής λιτότητας είναι διασφαλισμένη
Ακόμη και το δύστροπο ΔΝΤ εμφανίζεται
εντυπωσιακά ανεκτικό προφανώς γιατί η δική
του προτεραιότητα προκειμένου να ξεμπερδεύει
με την ελληνική περιπέτεια είναι να κλείσει
η τρίτη αξιολόγηση για να φτάσει στο ψητό
στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα
στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης το
αργότερο μέχρι τον Ιούνιο Τότε θα έχει γίνει
σαφής και η κατάσταση των τραπεζών αφού
θα υπάρχουν τα αποτελέσματα των stress tests
της ΕΚΤ και θα έχει λυθεί η παγωμένη αλλά
όχι αποσυρμένη αμφιβολία του ΔΝΤ για το
αν υπάρχει ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίη
δανειστές

συζητηθούν

ολίγον υπηρεσιακή καγκελάριος είναι ένα
καλό πρόσχημα για να φρενάρει αποφάσεις
όχι μόνο για τον ESM αλλά κυρίως για την
τραπεζική ένωση Εκ πρώτης όψεως το κενό
ηγεσίας στην Ε Ε που προκαλεί η γερμανική
εκκρεμότητα το έχει καλύψει Μακρόν που
αθροίζει υποστηρικτές γύρω από την πρότασή
του ανάμεσά τους και την ελληνική κυβέρνηση
όπως φάνηκε από το ταξίδι Τσίπρα στο
Παρίσι Ωστόσο η μάχη για την εξουσία στην
Ευρωζώνη είναι αρκετά πιο περίπλοκη από
ένα γαλλογερμανικό παζάρι Όπως κατέδειξε
και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
για την οποία γράψαμε εκτενώς την

Ο öiaßoAos uns λεπτομερές
Το κλίμα κατανόησης που διαπερνά τη

μεγάλη

εικόνα της αξιολόγησης επισκιάζει τον
διάβολο που κρύβεται στις λεπτομέρειες Στις
διαβουλεύσεις των κυβερνητικών στελεχών με
τα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέτου είναι
ανοικτά πολλά δύσκολα προαπαιτούμενα
και στο επίπεδο της συμφωνίας και σε αυτό
της εφαρμογής η πώληση μονάδων της ΔΕΗ
ένα σαφέστερο και πιο φιλόδοξο σχέδιο για
τις αποκρατικοποιήσεις οι ηλεκτρονικοί
ακινήτων η μείωση των κόκκινων
δανείων το τεστάρισμα του εξωδικαστικού
συμβιβασμού η μεταρρύθμιση των κοινωνικών
επιδομάτων η αυστηροποίηση του
πλαισίου για τις απεργίες η εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και
φυσικά ένας πιο συγκεκριμένος επιμερισμός
των μέτρων ύψους 8 δισ
του ΑΕΠ που
κατ απαίτηση του ΔΝΤ έχουν ήδη ενσωματωθεί
στον νέο προϋπολογισμό Αυτά και άλλα πολλά
πρέπει να συμφωνηθούν στη διάρκεια των 4-5
πλειστηριασμοί

ι

ι

ημερών που θα βρίσκονται εδώ οι επικεφαλής
του κουαρτέτου να αποτυπωθούν σε τεχνική
συμφωνία να πάρουν το o.k του Eurogroup
στις 4/12 να γίνουν πολυνομοσχέδιο και να

ψηφιστούν παραμονές Χριστουγέννων
Ωστόσο αυτή ασυνήθιστη σχεδόν παράδοξη
κανονικότητα αυτής της αξιολόγησης
από άποψη σχέσης κυβέρνησης και
κουαρτέτου έχει τις γκρίζες ζώνες της

τουλάχιστον

Από τη Τζαμάικα στην Κένυα
Η πρώτη και κυριότερη αφορά τις εξελίξεις
στη Γερμανία όπου οι διαπραγματεύσεις για
τον σχηματισμό κυβέρνησης μετατοπίζονται
από τη
Τζαμάικα στην Κένυα κατά το
παράδοξο έθιμο να αναζητείται αντιστοιχία
της χρωματικής σύνθεσης των κυβερνητικών
εταίρων με εθνικές σημαίες To SPD φαίνεται να
εγκαταλείπει τη μετεκλογική του υπόσχεση για
άρνηση συνεργασίας με τη Χριστιανική'Ενωση
CDU/CSU και παζαρεύει μεγάλο συνασπισμό
μαζί της με τη συμμετοχή και των Πρασίνων Σ

έναν τέτοιο κυβερνητικό συνασπισμό το ειδικό
βάρος της Μέρκελ συρρικνώνεται δραματικά
και η καγκελάριος έχει το δίλημμα που είχε με
τους Φιλελεύθερους αλλά αντίστροφα ενώ το
FDP ήθελε λιγότερη Ευρώπη Σοσιαλδημοκράτες
και Πράσινοι θέλουν περισσότερη
Δηλαδή είναι πιο κοντά στο σχέδιο Μακρόν
για τη μετεξέλιξη της Ευρωζώνης Κι αυτό
επιφυλάσσει απαντήσεις και για το πώς θα

διαμορφωθεί η μεταμνημονιακή επιτήρηση
της Ελλάδας μετά τον Αύγουστο του 2θΐ8

προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν πολλοί πόλοι
ισχύος στην Ευρωζώνη που δεν δέχονται
μύγα στο σπαθί τους με πρώτη την ΕΚΤ που
αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για τον ρόλο της
στην ελληνική κρίση και στα τρία Μνημόνια
Είναι εξαιρετικά ασαφές πώς θα διαμορφωθεί
ο συσχετισμός ισχύος

ανάμεσα στην αποδυναμωμένη
Κομισιόν την ανεξάρτητη ΕΚΤ
τον ενισχυμένο σε νομισματικό ταμείο ESM
το άτυπο Eurogroup για την προεδρία του
οποίου αναζητείται συμβιβασμός μέχρι τις 4/12
αλλιώς θα χρειαστεί να παραταθεί η θητεία
Ντάισελμπλουμ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
των κρατών μελών

Παραθεσμική επιτήρηση
Είναι άγνωστο αν θα τολμήσουν οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες να πάνε και σε αλλαγή Συνθηκών Η
διακυβέρνηση του ευρώ θα μείνει μάλλον για
αρκετόν ακόμη καιρό στο επίπεδο της θεσμικής
ασάφειας που επέτρεψε να συντελεστεί
το έγκλημα των Μνημονίων εις βάρος της
και άλλων χωρών Κι αυτό σημαίνει ότι
η έξοδος από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του
2θΐ8 μπορεί να σημάνει και είσοδο σε μιαν
ακόμη περίοδο πειραματικής υβριδικής και
παραθεσμικής επιτήρησης Μιας επιτήρησης με
αυτήν που ανάγκασε ακόμη και το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο σάρκα εκ της σαρκός της
ευρωκρατίας να περιγράψει την μνημονιακή
επταετία και τη συμπεριφορά της τρόικας
ως μια κατάσταση ανομίας
Ελλάδας
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th Annual Capital Link

Invest in Greece Forum
Monday December 11 2017
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

In Cooperation With

Hill

Lead Sponsors

NYSE

LTD
TSAKOS

tNlHl

Navigation Ltd

The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday December 11 2017 This is an
International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks The
Forum will feature government and business leaders from Greece Europe and the United States and top executives from the investment financial and business
communities The timing for this Forum is optimal After years of recession Greece is slowly returning to a period of economic growth and aims to position itself as
an attractive investment and business destination
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational marketing and networking opportunities December mark's the 1 9 year milestone of Capital
Link's commitment to raising awareness about Greece as an investment destination to a wider investor universe The conference will feature the developments and
reforms in the Greek economy and the Greek government programme for the economy and investments Also the latest trends in the capital markets and specific
sectors with topics such as Government and Corporate Bonds energy infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans
management and global shipping

The Ambassador of Greece to the USA Hon Haris Lalacos will provide the opening remarks to the Forum The Ambassador of the United States in Greece
Hon Geoffrey R Pyatt will provide his remarks on the topic Energy Geopolitics The New Landscape
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will send the Government's message to the international investor Community via webcast

Five Greek Government Officials
Hon Euclid Tsakalotos Minister of Finance Hellenic Republic who is the Luncheon Keynote Speaker Hon Dimitris Papadimitriou Minister of Economy
Development Hellenic Republic Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Hellenic Republic Mr George Tziallas Secretary General for Tourism Policy and
Development Ministry of Tourism Mr George Pitsiiis Governor Independent Authority for Public Revenue Hellenic Republic

Six Global Investment Banks
Citi BNP Paribas Credit Suisse Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd

Four Greek Systemic Banks
National Bank of Greece Mr Leonidas Fragkiadakis CEO Piraeus Bank Mr Christos Megalou CEO Alpha Bank Mr Vassilios Psaltis General Manager and
CFO Alpha Bank Mr Theodoras Athanassopoulos Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos
Karamouzis Chairman Chairman of Hellenic Bank Association National Bank of Greece Mr Vasilios Kotsiras Head qf Funding Solution Structure Finance
• Piraeus Bank Mr
George Georgakopoulos Executive General Manager Non-Core Business Restructuring Portfolio

Senior Representatives From Greek European

International Organizations

Mr Decian Costello Mission Chief for Greece European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Mr Nicola Giammarioli Head of
Strategy and Institutional Relations European Stability Mechanism ESM Mr Francesco Drudi Principal Adviser European Central Bank Mr loannis Kaltsas
Head of Division European Investment Bank Ms Sabina Dziurman Director Greece Cyprus European Bank for Reconstruction and Development Dr Martin
Czurda CEO Hellenic Financial Stability Fund Mrs Rania Ekaterinari CEO Hellenic Corporation of Assets Participations SA

International Investors

One-to-One MBA Event

Calamos Investments Mr John Koudounis CEO Invesco WL Ross
Wollen Founder Portfolio Manager Hayman Capital Management
Director

Athens November 28th

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Participating Companies Organizations

One-to-One Meetings with MBA Admissions Directors
Individual Consulting Sessions with Access MBA Exper
•J

School Panel Discussions and

G M AT

Workshops

Co
Mr

J

Mr Stephen Johnson Managing Director Waterwheel Capital Management Mr John
Kyle Bass Chief Investment Officer Amerra Capital Mr Thor Talseth Managing

Partners Law Firm Alpha Bank Amerra Capital Apollo Management Internationa LLP Astir Palace Vouliagmenis
Allen Overy LLP A S Papadimitriou
• Danaos
Corporation Eldorado Gold Corporation Enterprise Greece Eurobank Ergasias SA Euroseas EY First Athens Corporate Finance Fitch Ratings
Inc Greek National Tourism Organization Grivaiia Properties Hellenic Bank Association Hellenic Corporation of Assets Participations SA Hellenic Petroleum
SA Intralot Lambadarios Law Firm Lamda Development Levant Partners Libra Group Marriott International Inc McKinsey Company Moody's Investor
Service Mytilineos Holdings SA National Bank of Greece NBG Pangaea REIC Noble Energy Oliver Wyman ONEX Technologies Inc ♦ Opap OTE Group
of Companies Papastratos Philip Morris International Piraeus Bank Public Power Corporation SA PPC Reed Smith Seaspan Corporation Shearman
Sterling London LLP Star Bulk Carriers Tsakos Energy Navigation Tellurian Inc Watson Farley Williams Zepos Yannopoulos

Global Shipping Companies

on www.accessmba.com
4 GrBwUouitt
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Danaos Corporation Euroseas Seaspan Corporation Star Bulk Carriers Tsakos Energy Navigation

Sponsors
Citi and Tsakos Energy Navigation are Lead Sponsors of the Forum for nine years in a row
In Cooperation With New York Stock Exchange
Platinum Sponsor Piraeus Bank
Gold Sponsors BNP Paribas EY Goldman Sachs National Bank of Greece OTE Group of Companies UBS
Grand Sponsors Allen Overy LLP A S Papadimitriou Partners Law Firm Axia Ventures Group Ltd Credit Suisse Papastratos Reed Smith Shearman
Sterling Watson Farley 8 Williams
Sponsors Alpha Bank Astir PalaceVouliagmenis Calamos Investments Danaos Corporation Eldorado Gold Corporation Enterprise Greece Eurobank Ergasias
S.A First Athens Corporate Finance Greek National Tourism Organization Grivaiia Properties Hellenic Petroleum SA Intralot Lambadarios Law Firm Lamda
Development Levant Partners Libra Group McKinsey Company Mytilineos Holdings SA NBG Pangaea REIC Oliver Wyman ONEX Technologies Inc Opap
Public Power Corporation S.A.-Hellas Zeppos Yannopoulos

2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
The 2017 Hellenic Capital Link Leadership Award will be presented to Mr Andre Calantzopouios CEO Philip Morris international for his outstanding
contribution to Greece during an official dinner at The Harvard Club on Monday December 11 201 7
The Keynote Speaker will be Mr Jonathan R Cohen Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S Department of State
um

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forums.capltallink.com/greece/2017
For more information please contact Olga Bomozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY
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Ministers Tsakalotos, Papadimitriou and Kountoura at the 19th Annual Capital Link Invest
in Greece Forum
New York.- (GreekNewsOnline)
Three members of the Greek Government along with government officials and the heads of the four systemic banks
and major Greek companies will participate at the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum that will take place
at the Metropolitan Club in New York City on Monday, December 11, 2017. The participating ministers are, Euclid
Tsakalotos (Finance), Dimitrios Papadimitriou (Economy and Development) and Elena Kountoura (Tourism).
During the Forum’s official dinner at The Harvard Club, on Monday, December 11, 2017, the “2017Hellenic Capital Link
Leadership Award” will be presented to Mr. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, for his
outstanding contribution to Greece, For the dinner Keynote Speaker will be Mr. Jonathan R. Cohen, U.S. Deputy
Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs.

This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock
Exchange and major global investment banks. The Forum will feature government and business leaders from Greece,
Europe and the United States, and top executives from the investment, financial and business communities. The
timing for this Forum is optimal. After years of recession, Greece is slowly returning to a period of economic growth
and aims to position itself as an attractive investment and business destination.
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and networking opportunities.
December mark’s the 19 year milestone of Capital Link’s commitment to raising awareness about Greece as an
investment destination, to a wider investor universe.
The conference will feature the developments and reforms in the Greek economy and the Greek government
programme for the economy and investments. Also, the latest trends in the capital markets and specific sectors with
topics such as Government and Corporate Bonds, energy, infrastructure development, real estate, tourism, banking,
non-performing loans management, and global shipping.

THE SPEAKERS
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The Ambassador of Greece to the USA, Haris Lalacos will provide opening remarks for the Forum, while the
Ambassador of the United States in Greece, Geoffrey R. Pyatt will provide his remarks on “Energy & Geopolitics: The
New Landscape”.
The Forum will feature this year:
H.E. Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic Republicwho will send the Government’s message to the
international investor Community via webcast
Five Greek Government Officials:
Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Hellenic Republic, who is the Luncheon Keynote Speaker
Hon. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy & Development, Hellenic Republic
Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic
Mr. George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development, Ministry of Tourism
Mr. George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic
They will discuss the developments and outlook of the Greek Economy and business and investment opportunities in
the country.
Six Global Investment Banks
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
Four Greek Systemic Banks:
National Bank of Greece – Mr. Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank -Mr. Christos Megalou, CEO
Alpha Bank – Mr. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
Eurobank Ergasias SA – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman &Chairman of Hellenic Bank Association
National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio

Senior Representatives From Greek, European & International Organizations:
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
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Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
Ms. Sabina Dziurman, Director,Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA

International Investors:
Calamos Investments- Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. – Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management – Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management – Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Participating Companies & Organizations:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
Eurobank Ergasias SA • Euroseas •EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National
Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets &
Participations SA • Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm •
Lamda Development • Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s
Investor Service • Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver
Wyman • ONEX Technologies, Inc.• Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International
•Piraeus Bank • Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) •
Reed Smith • Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation • Tellurian, Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos & Yannopoulos

Global Shipping Companies:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation

ONE-ON-ONE MEETINGS
As in previous years, the Forum will provide delegates with unique networking opportunities through one-to-one
meetings with listed and unlisted companies, as well as, with members of the Greek government delegation.

2017 HELLENIC CAPITAL
LINK LEADERSHIP AWARD
The “2017Hellenic Capital Link Leadership Award” will be presented to Mr. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris
International for his outstanding contribution to Greece, during an official dinner at The Harvard Club, on Monday,
December 11, 2017.
For the dinner Keynote Speaker will be Mr. Jonathan R. Cohen,Deputy Assistant Secretary European and Eurasian
AffairsU.S. Department of State.
Honored Guests:
Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Hellenic Republic
Hon. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy & Development, Hellenic Republic
Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic
Mr. George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development, Ministry of Tourism
Mr. George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic
The Dinner is sponsored by EY.

«GREEK DAY» AT NEW
YORK STOCK EXCHANGE
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Within the context of the 19th Annual International Capital Link Invest in Greece Forum, the New York Stock
Exchange will organize in cooperation with Capital Link a special celebration of “Greek Day at NYSE”, on Tuesday
December 12, 2017.Minister of Finance Hon. Euclid Tsakalotos and the Greek Delegation, Greek companies listed on
the New York Stock Exchange and companies which participated in the Forum, will ring the Closing Bell at the New
York Stock Exchange, an event of unique visibility throughout the world. The event will be broadcast live on major
news stations in the United States and abroad to an audience of millions of viewers worldwide.
For more details and extensive information, please visit:
The CAPITAL LINK website:www.capitallink.com
The CAPITAL LINK FORUM website:www.capitallinkforum.com

ABOUT CAPITAL LINK
Capital Link is an Advisory, Investor Relations and Financial Communications firm. Besides the customized Investor
Relations programs tailored to each specific client, Capital Link is also known for the organization of large scale high
quality maritime and investor forums in key industry centers, such as in New York, London, Athens, Shanghai,
Limassol and next year in Singapore. Capital Link organizes fourteen conferences annually, of which seven are
focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the elite of the financial, investment and maritime
communities and provide a unique combination of superior informational content, marketing and networking
opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and reach of these events during the
year on a global scale that lasts well beyond the date on which each event is held, becoming a continuous reference
point for market participants.
Capital Link’s efforts have been recognized by the 2011 Lloyds’s List Greek Shipping Awards, in 2012 and 2013 by
the InterContinental Finance Magazine and in 2016 by the Wealth & Finance Magazine, Also, by the International
Propeller Club of the United States and AHI-American Hellenic Institute.
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Τρεις Έλληνες υπουργοί στο 19ο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την
Ελλάδα
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ηγείται κυβερνητικής αποστολής από την Ελλάδα, στην
οποία συµµετέχουν επίσης οι υπουργοί Οικονοµίας Δηµήτριος Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, που θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το
οποίο” θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017.
Το βράδυ της ίδιας µέρα, στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου θα βραβευθεί µε το «2017Hellenic Capital Link
Leadership Award» ο διευθύνων σύµβουλος της Philip Morris International, Andre Calantzopoulos, για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας. Κεντρικός οµιλητής στο δείπνο θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για Ευρωασιατικές υποθέσεις, Τζόναθαν Κόεν.

Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
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Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια
ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο
αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ θα µιλήσει για το νέο τοπίο
στην ενέργεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές
Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
Τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες
National Bank of Greece – κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank – κ. Christos Megalou, CEO
Alpha Bank – κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
Alpha Bank – κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
Eurobank Ergasias SA – κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
National Bank of Greece – κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
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Piraeus Bank – κ.George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments – Mr. John Koudounis, CEO
Invesco, WL Ross & Co. – Mr. Stephen Johnson, Managing Director
Waterwheel Capital Management – Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
Hayman Capital Management – Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισµών
Allen &Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Alpha Bank • Amerra Capital • Apollo Management
International LLP • Astir Palace Vouliagmenis • Danaos Corporation • Eldorado Gold Corporation • Enterprise Greece •
EurobankErgasias SA • Euroseas •EY • First Athens Corporate Finance • Fitch Ratings Inc. • Greek National Tourism
Organization • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic Corporation of Assets & Participations SA •
Hellenic Financial Stability Fund • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development •
Levant Partners • Libra Group • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Moody’s Investor Service •
Mytilineos Holdings SA • National Bank of Greece • NBG Pangaea REIC • Noble Energy • Oliver Wyman • ONEX
Technologies, Inc. • Opap • OTE Group of Companies • Papastratos • Philip Morris International • Piraeus Bank •
Public Debt Management Agency of the Hellenic Republic • Public Power Corporation SA (PPC) • Reed Smith •
Seaspan Corporation • Shearman & Sterling (London) LLP • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy Navigation • Tellurian,
Inc. • Watson Farley & Williams • Zepos&Yannopoulos

Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation, Euroseas, Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, Tsakos Energy Navigation

ONE–ON–ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

2017 HELLENIC CAPITAL
LINK LEADERSHIP AWARD
Το“2017Hellenic Capital Link Leadership Award ”θα απονεµηθεί φέτος στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip
Morris International, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο Harvard Club, τη Δευτέρα 11,Δεκεµβρίου, 2017.
Κύριος Οµιλητής θα είναι ο κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S.
Department of State.
Τιµώµενοι Καλεσµένοι & Σύντοµες Οµιλίες από τους:
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών
κ. Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού
κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
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Χορηγός του δείπνου: EY.

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα
χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης,12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης.
Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε : Την ιστοσελίδα της
CAPITALLINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITALLINK: www.capitallinkforum.com

Η 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).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της.
Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link
προσελκύουν την ελίτ των οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα
µοναδικό συνδυασµό πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια
πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά
τη διάρκεια του έτους σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία
πραγµατοποιείται κάθε εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες
στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν
τη Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της
ΕΚΕ και δίνει βήµα και φωνή σε συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth&Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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Θέµα ηµερών η κατάθεση νέου αντιλαϊκού νοµοσχεδίου – τερατουργήµατος

Με κοινό στόχο για ένα πρώτο κλείσιμο της 3ης «αξιολόγησης» σε «τεχνικό επίπεδο», στη συνεδρίαση του
Γιούρογκρουπ στις 4 Δεκέμβρη, συνεχίζεται η συζήτηση της κυβέρνησης με το κουαρτέτο, τα υψηλόβαθμα
κλιμάκια του οποίου επανέρχονται στην αρχή της επόμενης βδομάδας στην Αθήνα ή ενδεχομένως και μέσα
σε αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι όποιες «εκκρεμότητες» και μάλιστα με
συνοπτικές διαδικασίες.
Θέμα
ημερών
αποτελεί
η
κατάθεση
του
νέου
αντιλαϊκού
νομοσχεδίου
–
τερατουργήµατος αλλά και Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων ρυθμίσεων, με αιχμή τα επόμενα
χτυπήματα στα Εργασιακά, τα προνοιακά επιδόματα, τα νέα διαλυμένα «εισοδηματικά κριτήρια» για το
ΕΚΑΣ, προκειμένου αυτά να «κουμπώσουν» με τους ήδη προβλεπόμενους «δημοσιονομικούς στόχους», η
πώληση των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ κ.ά.
«Τρέχοντας» τη διαδικασία το κυβερνητικό επιτελείο, με έγγραφο προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία τα
έχει καλέσει να δώσουν μέχρι και σήμερα τις όποιες παρατηρήσεις επί των προτάσεων που έχουν
παραδώσει οι «θεσμοί». Σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες «διαδικαστικού χαρακτήρα εκκρεμότητες» θα
συζητηθούν στην Ομάδα Εργασίας του Γιούρογκρουπ, την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς και στο πλαίσιο της
ολιγοήμερης επίσκεψης των «θεσμών» στην Αθήνα, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της
ερχόμενης βδομάδας. Παράλληλα, για την ερχόμενη Τετάρτη προγραμματίζονται τα «εγκαίνια» των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών για τα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια.
Και βέβαια, στην τελική ευθεία βρίσκεται το «συµπληρωµατικό» και το τεχνικό μνημόνιο με την
πλευρά της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της «επικαιροποιημένης» αντιλαϊκής συμφωνίας. Μάλιστα, στα
«επικαιροποιημένα» μνημόνια αναμένεται να περάσει και η επόμενη φουρνιά με τα προαπαιτούμενα και τα
άλλα «ορόσηµα».
Η αντιλαϊκή ατζέντα της προσεχούς περιόδου συμπληρώνεται από το ετήσιο συνέδριο της «Capital
Link», αναφορικά με το ζήτημα των επενδύσεων στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 11
Δεκέµβρη. Το «παρών» θα δώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εκπρόσωποι των εγχώριων
τραπεζικών ομίλων, ξένοι «επενδυτές» και funds κ.ά. Στα ζητήματα που θα συζητηθούν βρίσκονται οι
παρουσιάσεις των εξελίξεων και «μεταρρυθμίσεων» στην ελληνική οικονομία, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η Ενέργεια, οι υποδοµές, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η ναυτιλία κ.ά.
Η «πρέσα» διαρκείας στα κονδύλια που αφορούν την κάλυψη και των στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών,
σε συνδυασμό με την εντεινόμενη φοροληστεία απέναντι στα λαϊκά στρώματα, αποτελούν τη μόνιμη
«επωδό» στην πορεία εκτέλεσης και του φετινού κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, το υπουργείο
Οικονομικών προχώρησε σε «αναθεωρήσεις» στόχων ως προς το σκέλος των φορολογικών εσόδων για το
2017, µε βάση τα επικαιροποιηµένα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισµού 2018.
Μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το 10μηνο Γενάρη – Οκτώβρη 2017
εµφανίζουν τα εξής:
– Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατακρεουργήθηκαν στα 40,4 δισ. ευρώ, έναντι
περίπου 43,2 πέρυσι, µε συρρίκνωση ύψους 2,8 δισ.
– Το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους περικόπηκε εκ νέου στα 271 εκατ. ευρώ, από 641 εκατ. στην
αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή µε περαιτέρω καρατόµηση ύψους 370 εκατ.(µείωση 58%).
– Η μάζα των φορολογικών εσόδων καταγράφεται στα 37,8 δισ. ευρώ, ενώ παρά τα διαδοχικά μέτρα
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της φοροληστείας απέναντι στο λαό, παρατηρούνται ρυθμοί «κόπωσης», εξαιτίας της αδυναμίας των
λαϊκών στρωµάτων να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια.
– Το λεγόµενο πρωτογενές πλεόνασµα απογειώθηκε στα 5,6 δισ., από περίπου 4,9 δισ. πέρυσι…
You must be logged in to post a comment Login

http://www.rizospastis.gr/page.do
Publication date: 25/11/2017 05:17
Alexa ranking (Greece): 1159
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=9604942

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ: «Κλειδώνουν» τα προαπαιτούµενα µε συνοπτικές
διαδικασίες
Με κοινό στόχο για ένα πρώτο κλείσιµο της 3ης «αξιολόγησης» σε «τεχνικό επίπεδο», στη συνεδρίαση του
Γιούρογκρουπ στις 4 Δεκέµβρη, συνεχίζεται η συζήτηση της κυβέρνησης µε το κουαρτέτο, τα υψηλόβαθµα
κλιµάκια του οποίου επανέρχονται στην αρχή της επόµενης βδοµάδας στην Αθήνα ή ενδεχοµένως και µέσα
σε αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι όποιες «εκκρεµότητες» και µάλιστα µε
συνοπτικές διαδικασίες.
Θέµα ηµερών αποτελεί η κατάθεση του νέου αντιλαϊκού νοµοσχεδίου - τερατουργήµατος
αλλά και Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων ρυθµίσεων, µε αιχµή τα επόµενα χτυπήµατα στα Εργασιακά,
τα προνοιακά επιδόµατα, τα νέα διαλυµένα «εισοδηµατικά κριτήρια» για το ΕΚΑΣ, προκειµένου αυτά να
«κουµπώσουν» µε τους ήδη προβλεπόµενους «δηµοσιονοµικούς στόχους», η πώληση των λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ κ.ά.
«Τρέχοντας» τη διαδικασία το κυβερνητικό επιτελείο, µε έγγραφο προς όλα τα εµπλεκόµενα υπουργεία τα
έχει καλέσει να δώσουν µέχρι και σήµερα τις όποιες παρατηρήσεις επί των προτάσεων που έχουν
παραδώσει οι «θεσµοί». Σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες «διαδικαστικού χαρακτήρα εκκρεµότητες» θα
συζητηθούν στην Οµάδα Εργασίας του Γιούρογκρουπ, την ερχόµενη Δευτέρα, καθώς και στο πλαίσιο της
ολιγοήµερης επίσκεψης των «θεσµών» στην Αθήνα, που προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της
ερχόµενης βδοµάδας. Παράλληλα, για την ερχόµενη Τετάρτη προγραµµατίζονται τα «εγκαίνια» των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών για τα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια.
Και βέβαια, στην τελική ευθεία βρίσκεται το «συµπληρωµατικό» και το τεχνικό µνηµόνιο µε την
πλευρά της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της «επικαιροποιηµένης» αντιλαϊκής συµφωνίας. Μάλιστα, στα
«επικαιροποιηµένα» µνηµόνια αναµένεται να περάσει και η επόµενη φουρνιά µε τα προαπαιτούµενα και τα
άλλα «ορόσηµα».
Η αντιλαϊκή ατζέντα της προσεχούς περιόδου συµπληρώνεται από το ετήσιο συνέδριο της «Capital Link»,
αναφορικά µε το ζήτηµα των επενδύσεων στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 11
Δεκέµβρη. Το «παρών» θα δώσει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, εκπρόσωποι των εγχώριων
τραπεζικών οµίλων, ξένοι «επενδυτές» και funds κ.ά. Στα ζητήµατα που θα συζητηθούν βρίσκονται οι
παρουσιάσεις των εξελίξεων και «µεταρρυθµίσεων» στην ελληνική οικονοµία, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η Ενέργεια, οι υποδοµές, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η ναυτιλία κ.ά.
Αντιλαϊκό σφαγείο και φοροληστεία
Η «πρέσα» διαρκείας στα κονδύλια που αφορούν την κάλυψη και των στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών,
σε συνδυασµό µε την εντεινόµενη φοροληστεία απέναντι στα λαϊκά στρώµατα, αποτελούν τη µόνιµη
«επωδό» στην πορεία εκτέλεσης και του φετινού κρατικού προϋπολογισµού. Παράλληλα, το υπουργείο
Οικονοµικών προχώρησε σε «αναθεωρήσεις» στόχων ως προς το σκέλος των φορολογικών εσόδων για το
2017, µε βάση τα επικαιροποιηµένα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισµού 2018.
Μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το 10µηνο Γενάρη - Οκτώβρη 2017
εµφανίζουν τα εξής:
-- Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού κατακρεουργήθηκαν στα 40,4 δισ. ευρώ, έναντι
περίπου 43,2 πέρυσι, µε συρρίκνωση ύψους 2,8 δισ.
-- Το ΕΚΑΣ για τους χαµηλοσυνταξιούχους περικόπηκε εκ νέου στα 271 εκατ. ευρώ, από 641 εκατ. στην
αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή µε περαιτέρω καρατόµηση ύψους 370 εκατ. (µείωση 58%).
-- Η µάζα των φορολογικών εσόδων καταγράφεται στα 37,8 δισ. ευρώ, ενώ παρά τα διαδοχικά µέτρα
της φοροληστείας απέναντι στο λαό, παρατηρούνται ρυθµοί «κόπωσης», εξαιτίας της αδυναµίας των
λαϊκών στρωµάτων να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια.
-- Το λεγόµενο πρωτογενές πλεόνασµα απογειώθηκε στα 5,6 δισ., από περίπου 4,9 δισ. πέρυσι...
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Τρειβ υπουργοί θα ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη γιανα πείσουν
tous Αμερικανούβ επιχειρηματίεβ να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ο unoupvos Οικονομικών Ευκλειδηβ Τσακαλώτοβ, ο unoupvos
Avàirtucns Δημήτρη Παπαδημητριου και η unoupvos Τουρισμού
Ελενα Κουντουρά θα βρεθούν cms ΗΠΑ τη Δευτέρα 11
και θα μιλήσουν στο συνέδριο του Capital Link «Invest
in Greece» («Επενδύστε στην Ελλάδα»), που θα πραγματοποιηθεί
στο Metropolitan Club, στο Μανχάταν. Στουβ ομιλητεΒ
και ο διοικητήβ zns ΑΑΔΕ Γιώργοβ Πιτσιλήβ και ο
Δεκεμβρίου

περιλαμβάνονται

γενικόβ γραμματέαβ Τουριστικήβ Πολιτικήβ Γιώργοβ Τζιάλλαβ.

2. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΩΣ ΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Από τον

Οι εκπρόσωποι του Διεθνούδ

Αγώνας δρόμου για

Μάριο Ροζάκο
mrozakos@dimokratianews.gr

Κομισιόν

τεχνική συμφωνία
ως τις 4 Δεκεμβρίου

κατοστάρι για να
καλύψει δεκάδεβ μνη
μονιακέβ υποχρεώσει
που εκκρεμούν πρέπει
να επιδοθεί από αύριο η κυβέρνηση
προκειμένου ο υπουργό
Οικονομικών Ευκλειδα Τσα
καλώτοβ να μεταβεί τη Δευτέρα
4 Δεκεμβρίου στο Eurogroup με
τεχνική συμφωνία για την τρίτη
αξιολόγηση στιβ βαλίτσεβ του
Ωστόσο επειδή τα χρονικά
είναι ασφυκτικά οι επι

Σε

Αυστηρές ουστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου προς τους υπουργούς
να κλείσουν πς μνημονιακές υποχρεώσεις τους εν όψει Eurogroup
Στόχος να πέσει η αυλαία της τρίτης αξιολόγησης ως πς 22 Ιανουαρίου

περιθώρια

κεφαλήβ των δανειστών επεξεργάζονται
και εναλλακτικό σχέδιο
plan Β
Σύμφωνα με πληροφοριεβ

πλειστηριασμών

ολοκληρωθούν

tns κυριακάτικη δημοκρατί
as οι υπουργοί που εμπλέκονται
ans εκκρεμειβ δράσειβ τα
τρίτα αξιολόγησα έχουν λάβει
αυστηρέβ συστάσει από το

Νομισματικού Ταμείου ΔΝΤ
Ντέλια Βελκουλέσκου ms
Ντέκλαν Κοστέλο τα
Ευρωπάικήβ Κεντρικήβ Τράπε
ζαβ ΕΚΤ Φραντσέσκο Ντρού
ντι και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότηταβ ESM
Νικόλα Τζαμαριόλι θα ασκήσουν
από κοντά πιέσειβ για άμεση
ολοκλήρωση ms αξιολόγησα
αυτή την εβδομάδα Οι διαπραγ
ματεύσεΐδ με την κυβέρνηση στο
ξενοδοχείο Χίλτον αναμένεται
να ξαναρχίσουν την Τρίτη ή την
Τετάρτη ημέρα που πρέπει να
υλοποιηθεί ένα από τα βασικά
μνημονιακά προαπαιτούμενα η
έναρξη των ηλεκτρονικών
με στόχο να
os το Eurogroup τα
μεθεπόμενα Δευτέρα Η δια
βολοβδομάδα για το οικονομικό
επιτελείο και tous εμπλεκόμενοι
στα προαπαιτούμενα
υπουργούβ ξεκινά από αύριο με
τη συνεδρίαση των τεχνοκρατών
τα ευρωζώνα Euro Working

πρωθυπουργικό

γραφείο για το κλείσιμο
των θεμάτων ans αρμοδιότη

Ποιο είναι
το Plan Β
των δανειστών
αν δεν υπάρξει
αποτέλεσμα

Οι απαιτήσεις
που μπορούν να

μεταφερθούν
και οι προσδοκίες

για δόση 10 δισ

τάβ tous cos την Παρασκευή ώστε
το κουαρτέτο των δανειστών να

Group οι οποίοι θα σκανά
ρουν την πρόοδο tos τρίτα

xÉs Eurogroup

Σε περίπτωση που ο επικεί
μενοβ véos γύρο διαπραγματεύσεων
με το κουαρτέτο των
δανειστών δεν καταλήξει σε

αξιολόγησα

ετοιμάσει την έκθεσή του για
την τεχνική συμφωνία στη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου και
να την παρουσιάσει στο προσε

Στο ιδανικό αυτό σενάριο ορισμένε
εκκρεμότητεβ μπορεί να
μετατεθούν για την τέταρτη
π.χ η αναπροσαρμογή
των αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων και κάποιεβ άλλεβ να
μετατραπούν σε προαπαιτούμενα
για την εκταμίευση τα δόσα τον
Ιανουάριο ώστε να ψηφιστούν οι
σχετικοί νόμοι να εκδοθούν οι
απαραίτητε υπουργικέ αποφά
αξιολόγηση

Ντέχλαν Κοστέλο και Ντέλια Βελκονλέσκον στο συνέδριο του Economist
σειδ κΛπ

cùs τα μέσα Ιανουαρίου
Το επόμενο βήμα θα είναι η
ins έκθεση συμμόρφωση
από την Κομισιόν cos us 19 Ιανουαρίου
προκειμένου η αυλαία ms
σύνταξη

τρίτηδ αξιολόγηση να πέσει και
επισήμωδ στο πρώτο Eurogroup
tns véas χρονιά ans 22 Ιανουαρίου
Η ελληνική πλευρά προσδοκά
την εκταμίευση υπερδόσα

που μπορεί να φθάσει τα 10 δισ
ευρώ παρότι ο Κρατικό Προϋ
πολογιομόβ του 2018 είναι προ
σγειωμένοβ και προβλέπει δόση
ύψουβ 5 δισ ευρώ μόνο

γρήγορη συμφωνία υπάρχει
σχέδιο Β που προβλέπει ότι οι
επικεφαλή των πιστωτών θα
παρατείνουν την παραμονή tous
στην Αθήνα και θα μεταβούν
στη Νέα Υόρκη για το συνέδριο
του Capital Link ans 11 Δεκεμβρίου
μαζί με το οικονομικό επι
τέλειο τα κυβέρνησα Ελληνεβ
τραπεζίτεβ και εκπροσώπουβ

μεγάλων

εταιριών

Οι 1 3 τομείς με προαπαιτούμενα όπου υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες
ΜΕΧΡΙ στιγμήβ περίπου 30 των 95

Εξέταση tos εφαρμογήβ

υποχρεώσεων

tos τρίτα αξιολόγηση έχει

καλυφθεί

Ο μακρύβ κατάλογοβ των εκκρεμοτήτων
συμπυκνώνεται σε 13 τομειβ που

περιλαμβάνουν

του νέου πλαισίου τραπεζικήβ
4Τράπεζεδ

διακυβέρνησα

και ιδίωβ tos αξιολόγησα των
στελεχών των τραπεζών

επιμέρουβ δράσειβ

Κοινωνικά επιδόματα

Αγορά ενέργεια Πώληση του 40
των λιγνιτικών μονάδων tos ΔΕΗ Ο
υπουργόβ Ενέργειαβ Γιώργοβ Σταθάκηδ
δήλωσε όη περιμένει εντόβτα εβδομάδα
συμφωνία με την Κομισιόν για το θέμα

1

2

Κόκκινα δάνεια Εναρξη των

στο μικροσκόπιο των θεσμών

Αναδιάρθρωση

β

Εργασιακά Αλλαγή του νόμου για
απεργίεβ παρεμβάσειβ για την
ms αδήλωτα εργασία

α

Νοεμβρίου

Ιτωχπιτικό Κώδικα Βελτιώσει

31και παρεμβάσεΐδ μεταξύ άλλων για

την ενίσχυση tos θέσα των εξασφαλισμένων

JL

£

Ασφαλιστικό Η ενοποίηση των

β ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΦ

ΚΑ έχει oupés που πρέπει να αντιμετωπιστούν

καταπολέμηση

Ιδιωτικοποιήσει Τα προβλήματα

έχουν προκύψει με την
7 του Ελληνικού
και η
που

1<4Ά

πλήρα ενεργοποίηση

τρίτα αξιολόγησα
Δημόσιο Πλήρη εφαρμογή

JL

Ληξιπρόθεσμε οφε ιλέ s του Δημοσίου
Η εκκαθάρισήτουβ και η βελτίωση

Επιχειρηματικότητα Παρεμβά
oeis βελπωσα του επιχειρηματικού

περιβάλλοντοβ παραμένουν στην ατζέντα
των πιστωτών με us εκκρεμότητεβ tos

αξιοποίηση

του Υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων
θα βρεθούν στο επίκεντρο τα προσοχα
των δανειστών

8

κ.λπ

μηχανισμό Η
ΘΦοροεισπρακτικόβ
πλήρα στελέχωση τα Α ΑΛΕ βρίσκεται

ôpaamKés αλλαγέβ στα επιδόματα

6

για Tis προσλήψειβ προσωπικού στο Δημόσιο

παραμένουν βασική προτεραιότητα

ηλεκτρονικών

πλειστηριασμών ans 29
επίσπευση tos ανημετώπισα των
κόκκινων δανείων από ns τράπεζεβ και
λειτουργία του εξωδικασηκού μηχανισμού

πιστωτών κ.ά

και
5 τέκνων

τα διαχείρισατωνπληρωμώντου κράτουβ

U των αλλαγών στο Δημόσιο

αξιολόγηση

τοποθέτηση μόνιμων ειδικών
γραμματέων σεβασμόβ του κανόνα 1:5

4k

J

Ο Εφαρμογή του πλαισίου για την
ι3 ενίσχυση τα ανεξαρτησίαβ τα

ΕΑΣΤΑΤ και των Ανεξάρτητων Αρχών

Αρκετέβ από τιβ παραπάνω δράσειβ
δεν προβλέπεται πάντωβ να ολοκληρωθούν
στο ακέραιο ούτε τώρα ούτε tos τη
λήξη του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο
ΓΥ αυτό και οι δανειστέβ διαμηνύουν ότι
θα χρειαστεί ένα ενισχυμένο πλαίσιο
μεταμνημονιακήβ εποπτεία που θα
ότι θα επιτυγχάνονται οι στόχοι
για το πρωτογενέβ πλεόνασμα 3,5
του ΑΕΠ την περίοδο 2018-2022 θα συ
νεχιστούν οι μεταρρυθμίσει με δέλεαρ
τη σταδιακή ελάφρυνση του xpéous και
δεν θα ξηλωθούν τα μνημονιακά μέτρα
στο ασφαλιστικό στο φορολογικό και το
εργασιακό πεδίο
διασφαλίσει
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο περίμενε
τα επτά στα δέκα

προαπαπονμενα

Ερχεται στην Αθήνα το κουαρτέτο
με στόχο να κλείσει τεχνική συμφωνία
σε διάστημα μ\θ5 εβδομαδαί χω
να
pis έχει ολοκληρωθεί μέχ σήμερα
ούτε το 30 των προαπαιτούμενων
ΣΕΛΙΔΑ 12
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Ασχημες μέρες περνά ο δεύιερος πλουσιότερος Ελληνα.
ΟΤέλη8 MuoTUKi6nsuvuYKàστηκε vu nufxmnOei unô ιο Δ.Σ. ms
Katanga Mining, ôiuv αποκαλύφθηκε
ou tu υμφιλεγόμενυ ορυχεία του
Κονγκό uvuKoivcovuv ανακριβή στοιχεία
για την παραγωγή χαλκού tous.
Ο U vos οικονομικός Τύπος μιλά για
ένα «ταπειν(ι)ΐικό χτύπημα» για τον
Ελληνα δισεκατομμυριούχο, ο οποίος
ωστόσο διατηρεί m θέση του <os
επικεφϋλής χαλκού στην Glcncore.
Υπενθυμίζεται ότι ο 56xpovos Μυσκικίδης, ελέγχει το 3% Tns Olencore
kui διαθέτει περιουσία 2,1 διο. δολ.

Θ

Ομως, οι αποκαλύψεις ότι

τα ορυχεία Katanga, που
ανήκουν κατά 86% στην

Glencore, υπερτίμησαν το 2014 την
παραγωγή χαλκού tous Kutà 6.650
τόνους, δεν είναι to μονυδικό από iu

προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός
ο γίγυνκις των εμπορευμάτων τον
καιρό. Από τις διαρροές των
τελευταίο

Paradise Papers βγήκαν στο φως οι
σκοτεινές πρακτικές που χρησιμοποιεί
η εκιιρεία προκειμένου να κερδίζει
δικαιώμαια εΣόρυΣηςοτο Κονγκό.

Καλές αποδόσεις Ou δώσουν
τα ελληνικά ομόλογα το 2018,

εκτιμά η UBS. καθώς σημειώνει
ότι ο πήχης για ιην Ελλάδυ έχει
τεθεί τόσο χαμηλά <οσιε υπάρχουν
για θετικές εκπλήΣεις. Χρειάζεται

περιθώρια

μόνο μκι οριακή βελτίωση οιις
μακροοικονομικές kui δημοσιονομιKés επιδόσεις Tns xiopus γ\α vu kuΤΗστεί το χρέος βιώσιμο (σύμφωνα
με iu κριιήρκι που έχει θέσει to
Eurogroup), ακόμα kui χωρίς άλλα

μέτρυ ελάφρυνσής του.

με ιους υπολογισμούς

Τρίτη αξιολόγηση:
Mission impossible

Tns U BS, εάν η ΗύΣη-

ΘΣύμφωνυ
ση του ΑΕΠ διαμορφωθεί

ΕΡΧΟΝΤΑΙ την ερχόμενη εβδομάδα οι
επικεφαλής των «θεσμών» με στόχο να
κλείσουν τεχνική συμφωνία σε διάστημα

μην επιτρέπουν εφησυχασμό. Πυκνή νέφωση
καλύπτει, επίσηβ, το πεδίο των κοινωνικών
επιδομάτων, καθώβ, παρά Tis προβλέψει
του προϋπολογισμού για εξασφάλιση
μιας εβδομάδας, xcopis να έχει ολοκληρωθεί
160.000.000 ευρώ, ακόμη δεν είναι βέβαιο
μέχρι σήμερα ούτε το 30% των προαπαιτούμενων!
ότι θα αποφευχθούν ορίζοντα mpiKonés
Οι πληροφορίεβ από το ευρωπαϊκό στα οικογενειακά επιδόματα.
Ενδεικτικό Tns... θολούραβ που υπάρχει
στρατόπεδο αναφέρουν ότι το πρώτο πράγμα
που θα συζητήσουν οι Σένοι τεχνοκράακόμα για το neos θα κινηθούν τα επόμενα
τες δεν είναι άλλο από tous ηλεκτρονικούβ
24ωρα όλεβ οι πλευρές, είναι ότι δεν
έχει Σεκαθαρίσει αν οι επικεφαλή5 του
πλειστηριασμούς. Ακόμα και η συνήθως
θα συνοδεύσουν τον
ψύχραιμη ομάδα της ΕΚΤ
Οι ηλεκτρονικοί
δείχνει σφόδρα ενοχλημένη
Ε. Τσακαλώτο στο Eurogroup
από Tis αλλεπάλληλε8
Tns 4ns Δεκεμβρίου. Το πιθανότερο
πλειστηριασμοί
και Kupicos από
είναι ότι αυτό θα συμβεί
το Kupioos πιάτο
την αδιαφορία που είχε επιμόνο εάν υπάρχουν οι
στο
δείΣει ως τώρα η κυβέρνηση,
«μενού»
προϋποθέσεις τεχνικήΒ συμτων επαφών
με αποτέλεσμα η 29η Νοεμβρίου
qxovias. Σε κάθε περίπτωση,
-που υποτίθεται ότι θα
ο Ελληνας υπουργός, ο Ντέκλαν Κοστέλο (φωτό) από την Κομισιόν και
πάρει μπροστά η ηλεκτρονική πλατφόρμανα φαντάζει cos κρίσιμο στοίχημα για τη
ο Νικόλα Τζιαμαρόλι από τον ESM, Ou
της ηΣιολόγησης.
στις 10 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη
Οσον αφορά, δε, στο γενικότερο ζήτημα
για το συνέδριο του Capital Link, με θέμα
των «κόκκινων» δανείων, μπορεί να
Tis επενδύσει στην Ελλάδα. Από το αν kui
ένα από τα «κλειδιά» της
πότε θα επιστρέψουν στην Αθήνα, θα εξαρτηθεί
το αν είναι εφικτή η ολοκλήρωση Tns
ολοκλήρωσης του Προγράμματος,
αλλά επί του θέματος θα επιληφθεί αρμοδίως
α£ιολόγηση5 cos το Eurogroup Tns 22us
ο SSM Otis apxés της véas xpoviàs, με
ή πάμε για νέο θρίλερ.
Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ
Tis éoos τώρα επιδόσειε των τραπεζών να
κουαρτέτου

καθυστερήσει

συνέχεια

βρίσκονται

χαρακτηρίζεται

επιτυχούς

Ιανουαρίου

στο 1,5% (έναντι 1% που περιμένει το
ΔΝΤ), το πρωτογενές πλεόνϋσμΗ στο
1,75% (από 1,5% που βλέπει το Ταμείο)
και η πρόσβαση aus αγορές γίνει
με επιτόκιο μόλις 25 μονάδων βάσης
χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις
του ΔΝΤ, τότε οι μεικτέ8 χρηματοδοτικές
ανάγκες της Ελλάδας διαμορφώνονται
χαμηλότερε^ από το όριο
του 20% που έχει θέσει το Eurogroup.
Ενα σύγχρονο γυμναστήριο
εγκαινίασε ο Σύλλογο8
Tns Alpha Bank στο
Εμπορικό Κέντρο Atrium. Πρόκεπαι
για έναν σύλλογο ο onoios έχει υιοθετήσει
μια νέα μορφή συνδικαλισμού
kui συνεχίζει με σταθερό βήμα την
Προσωπικού

πολιτική

nupoxâs σύγχρονων υπηρεσιών
στα μέλη του (πολυϊατρεία, κάρτα
bonus, ομαδικά συμβόλαιυ υγεία8,
κάρτα προσφο^κον κ.λπ.). Στην εκδήλιοση των εγκαινίων μίλησαν ο πρόεδρος
των εργαζομένων Tàoos ΓκιάTns, ο Δημήτρης Κρεμαοτινός και ο

Τραϊιινός Δέλλας. Το γυμναστήριο
λειτουργεί σε έναν χώρο 800 τ.μ., με
τον πιο σύγχ|κ>νο εΣοπλισμό και
προσωπικό, που Ou αποτελείται

εξειδικευμένο

unô γυμναστές αλλά και ιατρικό
team (διατροφολόγοι κ.λπ.), ενώ ο
σύλλογος δίνει τη δυνατότηπι δωρεάν
πρόσβασης στα μέλη του και otis
οικογένειες tous.
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Το μόνο για το οποίο δεν μπορεί να
κανείς το υπουργείο Οικονομικών
και την κυβέρνηση εν γένει είναι
η έλλειψη τσιτάτων Ιδού η Pôôos ιδού
και το πήδημα ήταν η κατάλη£η ενόβ άτυπου
τι σημαίνει άραγε αυτό σημειώματοβ σε απάντηση
των θέσεων ms Néas Δημοκρατίαβ για
την οικονομία με την πρόσκληση/πρόκληση
να απαντήσει το κόμμα ins αΕιωματικήβ
nebs ακριβοί θα εΕασφαλίσει
τα όσα υπόσχεται Κάτι θυμίζει
αυτό Ηταν παραμονέβ των εκλογών του 2015
όταν η σημερινή κυβέρνηση έταζε λαγούβ με
πετραχήλια με τα γνωστά αποτελέσματα αλλά
πλέον εγκαλεί την άλλη πλευρά για ασυνέπεια
Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι
θα ρθειβ λέει η γνωστή παροιμία
κατηγορήσει

αντιπολίτευση

δημοσιονομικά

Αντιμέτωποι με το köotos του Brexit
έρχονται σιγά-σιγά οι Βρετανοί κα
Ooas ο véos κρατικόβ προϋπολογισμός
δείχνει neos το επίπεδο διαβίωσηβ στη
χώρα θα σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση
στα 60 χρόνια που καταγράφονται τα σχετικά
στοιχεία Πιο αναλυτικά η βρετανική
θα είναι το 2022 κατά 42 δισ στερλίνες
μικρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί τον
Μάρτιο Επιπλέον οι μισθοί δεν πρόκειται
να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2007 πριν
από το 2025 ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών θα συμπληρώσει ένα πρωτοφα
vés σερί 19 συνεχών τριμήνων πτώσηβ από το
2015 écosro2020

Θ

οικονομία

Δραπέτευσαν για μια ακόμα φορά οι του υπουργείου
Οικονομικών μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού Ούτε
ο Ε Τσακαλώτος ούτε ο Γ Χουλιαράκης εδέησαν να δώσουν
απαντήσεις και διευκρινίσεις για τις πολλές γκρίζες ζώνες
της εισηγητικής έκθεσης συνεχίζοντας την πρωτοφανή
πατέντα που έφεραν το 201 5 καταργώντας ετσιθελικά την
καθιερωμένη επί έτη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση
του προϋπολογισμού Και μετά παραπονιούνται από την
κυβέρνηση ότι παραποιούνται ή παρεξηγούνται τα όσα
γράφονται για τα μεγέθη και τις προοπτικές της οικονομίας
Ο tempora ο mores

Ο 27xpovos Τζον Κόλισον κατάγεται
από ένα μικρό χωριό ms Ιρλανδί
as και πουλά ένα προϊόν το οποίο οι κα
ταναλωτέβ δεν μπορούν να αγοράσουν Αυτό
δεν τον σταμάτησε όμωβ από το να γίνει ο νε
ότεροβ αυτοδημιούργητοβ δισεκατομμυριού
xos του κόσμου Η εταιρεία την οποία ίδρυσε
το 2011 αποτιμάται σήμερα στα 9,2 δισ δολάρια
ανεβάζοντας την προσωπική του περιουσία
στο 1,1 δισ δολάρια Η Stripe επιτρέπει σε
οποιονδήποτε έχει ένα site να δέχεται πληρω
μέβ ßazovtas μόλις επτά γραμμές κώδικα στη
σελίδα του Η εταιρεία έχει σήμερα ως πελά
τεβ περισσότερεβ από 100.000 επιχειρήσεις και
υπολογίζεται ότι évas otous δύο Αμφίκανούς
που πραγματοποίησε online αγορές τον τελευταίο
χρόνο χρησιμοποίησε την πλατφόρμα ms
Stripe xoopis καν να το έχει αντιληφθεί
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Greek Tourism Opens Up to French Investors
Home > Industry sectors > Investments > Greek Tourism Opens Up to French Investors

Greek Tourism Minister Elena Kountoura invited French entrepreneurs to take advantage of the momentum and invest
in Greece, during the 2nd Business Forum – Tourism: Strategic Development Sector event organized by the HellenicFrench Chamber of Commerce and Industry (CCI France Grece) last week.
Kountoura presented the opportunities and advantages of the country’s tourism products while referring to the strong
ties between Greece and France.

“France is a major tourist market for us. With consistent efforts over the last three years, with agreements and
partnerships and with highly targeted promotional actions we have succeeded in continuously increasing tourist
figures, while Greece has moved from fourth to second most popular holiday destination among the French,” said
Kountoura.
The number of arrivals from France to Greece is estimated to reach 1,900,000, marking an increase of more than 10
percent in 2017 against last year. Over the past three years, tourist traffic from France has grown by 30 percent, or
500,000 additional arrivals.
Following French President Emmanuel Macron’s visit to Athens last September, French companies have already
begun to express confidence in the Greek economy.
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed
without the permission of the owner.
In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript
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Διπλό crash test σήµερα σε Αθήνα–Βρυξέλλες για τράπεζες και
προαπαιτούµενα
Της Δήµητρας Καδδά
Στο δείπνο εργασίας του Euroworking Group που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ στις
Βρυξέλλες, το "κυρίως πιάτο" είναι η Ελλάδα και η πρόοδος αναφορικά με τα δεκάδες εκκρεμή
προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης όπως αυτή αποτυπώνεται σε νέα στοιχεία που έχουν στείλει οι
ελληνικές αρχές, αλλά και στο "τεφτέρι" των θεσμών που - μέχρι πρότινος - έδειχνε ποσοστό επίτευξης
των ευρωπαϊκών προαπαιτούµενων κατά 30% περίπου.
Οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα διαμορφώσουν σήμερα το βράδυ το
πολιτικό πλαίσιο της διαπραγµάτευσης που ξεκινά από αύριο στην Αθήνα.
Οι επικεφαλής των κλιμακίων των Θεσμών καταφτάνουν σήμερα στην Αθήνα για τον δεύτερο γύρο
διαπραγματεύσεων της τρίτης αξιολόγησης. Θα συντονισθούν με "plan A" να επιχειρήσουν τεχνική
συμφωνία επί της αρχής μέσα στις επόμενες 6-7 ημέρες, δηλαδή έως το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, το
οποίο και πάλι έχει ως πρώτο θέµα την Ελλάδα αλλά προς το παρόν χωρίς πρόβλεψη περί λήψης απόφασης.
Υπάρχει και "Plan Β" που προβλέπει ότι αν δεν βρεθεί λύση για τεχνική συμφωνία μέσα στις επόμενες
ημέρες, οι θεσμοί να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις εν Αθήναις έως την 9η Δεκεμβρίου και να
αναχωρήσουν τότε, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο (μαζί με άλλους υπουργούς,
τραπεζίτες και στελέχη μεγάλων εταιρειών) για τη Νέα Υόρκη και το συνέδριο του Capital Link στο οποίο
πολλοί εξ αυτών είναι ομιλητές. Και τούτο σε μία προσπάθεια έως τότε να επιτευχθεί αυτή τεχνική
συµφωνία κάτι που µετά τις εξελίξεις στη Γερµανία γίνεται όλο και πιο πιεστικό.
Σε κάθε περίπτωση, ως ορόσημο για την πολιτική συμφωνία είναι ορισμένη η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου του
2018 όταν συνεδριάζει εκ νέου το Eurogroup, ενώ όπως φάνηκε χθες από τις δηλώσεις του Κλάους
Ρέγκλινγκ οι θεσμοί προς το παρόν διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι θα καταστεί εφικτός ο στόχος της
4ης Δεκεµβρίου.
Τα µεγάλα µέτωπα
Το πρώτο μέτωπο που θα ελέγξουν οι θεσμοί είναι αυτό των πλειστηριασμών (στην Αθήνα φτάνει σήμερα
και κλιμάκιο του SSM). Υπενθυμίζεται ότι το ορόσημο λήγει στις 29/11 και θα αποτελέσει κομβικό σημείο
για την πορεία των διαπραγµατεύσεων.
Μεγάλο αγκάθι είναι και η ΔΕΗ όπως και τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτωπα αλλά εκεί το βασικό στοιχείο
είναι – εξηγούν αρμόδιες πηγές – να τελειώσουν όλα πριν τη λήξη του μνημονίου. Στο άλλο μεγάλο
μέτωπο, των ιδιωτικοποιήσεων, ζητείται ένα σαφές σχέδιο επιτάχυνσης των παρεμβάσεων που πρέπει να
γίνουν στο Υπερταμείο. Οι δανειστές ζητούν βήματα προόδου σε κινήσεις - ορόσημα όπως είναι αυτή της
Εγνατίας Οδού, του "Ελευθέριος Βενιζέλος" και του Ελληνικού.
Ζητούν όμως να μην υπάρχουν και φαινόμενα καθυστερήσεων λόγω κρατικών παρεμβάσεων σε μεγάλα
ιδιωτικά έργα. Επίσης πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδομάτων και η θέσπιση
νομοθεσίας σχετικά με τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις παρεμβάσεις
για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
διαπραγµάτευση
Ελλάδα
Θεσµοί
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Διπλό crash test σήµερα σε Αθήνα–Βρυξέλλες για τράπεζες και
προαπαιτούµενα
© Παρέχεται από: capital.gr
Της Δήµητρας Καδδά
Στο δείπνο εργασίας του Euroworking Group που έχει προγραµµατιστεί για σήµερα το βράδυ στις
Βρυξέλλες, το "κυρίως πιάτο" είναι η Ελλάδα και η πρόοδος αναφορικά µε τα δεκάδες εκκρεµή
προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης όπως αυτή αποτυπώνεται σε νέα στοιχεία που έχουν στείλει οι
ελληνικές αρχές, αλλά και στο "τεφτέρι" των θεσµών που - µέχρι πρότινος - έδειχνε ποσοστό επίτευξης
των ευρωπαϊκών προαπαιτούµενων κατά 30% περίπου.
Οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης θα διαµορφώσουν σήµερα το βράδυ το
πολιτικό πλαίσιο της διαπραγµάτευσης που ξεκινά από αύριο στην Αθήνα.
Οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών καταφτάνουν σήµερα στην Αθήνα για τον δεύτερο γύρο
διαπραγµατεύσεων της τρίτης αξιολόγησης. Θα συντονισθούν µε "plan A" να επιχειρήσουν τεχνική
συµφωνία επί της αρχής µέσα στις επόµενες 6-7 ηµέρες, δηλαδή έως το Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου, το
οποίο και πάλι έχει ως πρώτο θέµα την Ελλάδα αλλά προς το παρόν χωρίς πρόβλεψη περί λήψης απόφασης.
Υπάρχει και "Plan Β" που προβλέπει ότι αν δεν βρεθεί λύση για τεχνική συµφωνία µέσα στις επόµενες
ηµέρες, οι θεσµοί να συνεχίσουν οι διαπραγµατεύσεις εν Αθήναις έως την 9η Δεκεµβρίου και να
αναχωρήσουν τότε, µαζί µε τον Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο (µαζί µε άλλους υπουργούς,
τραπεζίτες και στελέχη µεγάλων εταιρειών) για τη Νέα Υόρκη και το συνέδριο του Capital Link στο οποίο
πολλοί εξ αυτών είναι οµιλητές. Και τούτο σε µία προσπάθεια έως τότε να επιτευχθεί αυτή τεχνική
συµφωνία κάτι που µετά τις εξελίξεις στη Γερµανία γίνεται όλο και πιο πιεστικό.
Σε κάθε περίπτωση, ως ορόσηµο για την πολιτική συµφωνία είναι ορισµένη η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου του
2018 όταν συνεδριάζει εκ νέου το Eurogroup, ενώ όπως φάνηκε χθες από τις δηλώσεις του Κλάους
Ρέγκλινγκ οι θεσµοί προς το παρόν διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι θα καταστεί εφικτός ο στόχος της
4ης Δεκεµβρίου.
Τα µεγάλα µέτωπα
Το πρώτο µέτωπο που θα ελέγξουν οι θεσµοί είναι αυτό των πλειστηριασµών (στην Αθήνα φτάνει σήµερα
και κλιµάκιο του SSM). Υπενθυµίζεται ότι το ορόσηµο λήγει στις 29/11 και θα αποτελέσει κοµβικό σηµείο
για την πορεία των διαπραγµατεύσεων.
Μεγάλο αγκάθι είναι και η ΔΕΗ όπως και τα υπόλοιπα ενεργειακά µέτωπα αλλά εκεί το βασικό στοιχείο
είναι – εξηγούν αρµόδιες πηγές – να τελειώσουν όλα πριν τη λήξη του µνηµονίου. Στο άλλο µεγάλο
µέτωπο, των ιδιωτικοποιήσεων, ζητείται ένα σαφές σχέδιο επιτάχυνσης των παρεµβάσεων που πρέπει να
γίνουν στο Υπερταµείο. Οι δανειστές ζητούν βήµατα προόδου σε κινήσεις - ορόσηµα όπως είναι αυτή της
Εγνατίας Οδού, του "Ελευθέριος Βενιζέλος" και του Ελληνικού.
Ζητούν όµως να µην υπάρχουν και φαινόµενα καθυστερήσεων λόγω κρατικών παρεµβάσεων σε µεγάλα
ιδιωτικά έργα. Επίσης πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδοµάτων και η θέσπιση
νοµοθεσίας σχετικά µε τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις παρεµβάσεις
για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
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ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Κλείδωσε η συμφωνία για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων
Με 12ωρεςδιαπραγματεύσεις επί ελληνικού
εδάφους με το κουαρτέτο σκοπεύει να
η κυβέρνηση το χαμένο έδαφος στο
πεδίο των προαπαιτουμένων και να πετύχει
την πολυπόθητη τεχνική συμφωνία το
πριν από τη συνεδρίαση του
Eurogroup
Κατ αρχάς φαίνεται να καταλήγουν σε
συμφωνία για την πώληση των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ με το περιεχόμενο της
να επισφραγίζεται εντός ms εβδομάδος
Ειδικότερα η ηγεσία του υπουργείου
Ενέργειας και η Γενική Διεύθυνση Αντα¬
καλύψει

Σαββατοκύριακο

γωνισμού ms Eupomaüms Ennponâs
ώστε να πουληθούν η λιγνιτική
μονάδα 1 ms Μελίτη και η άδεια για την
κατασκευή ms δεύτερα καθώβ και οι 3
και 4 ms Μεγαλόπολης
Την προαναφερόμενη εΣέλιΕη επιβεβαίωσε
χθεβ και ο iôios ο υπουργόβ Γιώρ
Yos Σταθάκηβ με δηλώσει του στον Real
FM ενώ παράλληλα η ελληνική πλευρά
επιδιώκει cos αντισταθμιστικά οφέλη την
αύΣηση των ωρών λειτουργία8 των μονάδων
του Αμυνταίου από Tis 17.500 otis 32.000
Enions το υπουργείο ζητεί να δώσει τη δυ¬
συμφώνησαν

νατότητα στη ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει τον
συγκεκριμένο σταθμό για επένδυση είτε
είτε σε συνεργασία με ιδιώτη επενδυτή
σε κοινοπρακτικό σχήμα
Κατά τα λοιπά αν δεν κλείσουν τα πολλά
ανοιχτά θέματα με συμφωνία των αρμόδιων
υπουργών και των επικεφαλήβ του κουαρτέτου
δεν μπορεί να γίνει θετική παρουσίαση
των θεσμών στο συμβούλιο των υπουργών
την ερχόμενη Δευτέρα
Η έναρΣη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
αύριο η συμφωνία για την επαρκή
χρηματοδότηση των οικογενειακών επι¬
αυτόνομα

δομάτων μέσω ms επισκόπησης δαπανών
το Ελληνικό φαντάζουν αυτή τη στιγμή ως
τα μεγαλύτερα αγκάθια otis εκ του σύνεγγυς
διαβουλεύσεις Αν η τεχνική συμφωνία
δεν είναι έτοιμη ως τη Δευτέρα θα υπάρΣει
μία ακόμη ευκαιρία έως την επόμενη
8 Δεκεμβρίου οπότε θα αναχωρήσουν
υπουργοί και θεσμοί για το συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη
Σε κάθε περίπτωση όλα θα πρέπει να
έχουν τελειώσει os το Eurogroup ms 22as
Ιανουαρίου αλλιώ5 το ελληνικό ζήτημα θα
μπει για μία ακόμα φορά σε επικίνδυνα νερά
Παρασκευή
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ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ

Διαπραγμάτευση λίγων ημε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Ξεκινάει από σήμερα Τρίτη ένας
κύκλος συζητήσεων λίγων ημερών
προκειμένου να επιτευχθεί τεχνική
συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και
μέχρι το Eurogroup της 4ης
Δεκεμβρίου καθώς στο χθεσινό EWG
τέθηκαν οι βάσεις για το πώς θα εξελιχθεί
η τελική πορεία της τρίτης αξιολόγησης
δανειστών

Οι επικεφαλής των κλιμακίων των
θεσμών βρίσκονται από χθες στην
για τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων
της τρίτης αξιολόγησης και
θα επιχειρήσουν τεχνική συμφωνία επί
της αρχής μέσα στις επόμενες έξι
Στο απευκταίο σενάριο να μην
καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο όλες οι
πλευρές στοχεύουν στο αντίθετο οι θεσμοί
θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις
στην Αθήνα μέχρι την 9η Δεκεμβρίου
και θα αναχωρήσουν τότε μαζί με
τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο για τη Νέα Υόρκη και το
συνέδριο του Capital Link στο οποίο
πολλοί εξ αυτών είναι ομιλητές
Όπως και να έχει ως ορόσημο για
την πολιτική συμφωνία είναι ορισμένη
η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου του 2018
όταν συνεδριάζει εκ νέου το
Eurogroup ενώ όπως φάνηκε χθες από
τις δηλώσεις του Κλάους Ρέγκλινγκ
οι θεσμοί προς το παρόν διατηρούν την
αισιοδοξία τους ότι θα καταστεί εφικτός
ο στόχος της 4ης Δεκεμβρίου
Αθήνα

ημέρες

Οι πλειστηριασμοί
Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέλουν
να ελέγξουν οι θεσμοί είναι αυτό
των πλειστηριασμών Αξίζει να σημειωθεί
ότι σήμερα ξεκινάει συναντήσεις
ειδικό κλιμάκιο του SSM προκειμένου
να πραγματοποιήσει συναντήσεις με
τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών
εν όψει και των stress tests που
τον Φεβρουάριο του 2018
ότι το ορόσημο λήγει στις
29.11 και θα αποτελέσει κομβικό σημείο
για την πορεία των διαπραγματεύσεων
Πάντως φαίνεται πως θα
καταλυτικά για τη διαπραγμάτευση
το γεγονός ότι οι συμβολαιογράφοι
αποφάσισαν χθες να αναστείλουν
τελικά την αποχή από τα καθήκο
ντά τους ανάβοντας το πράσινο φως
για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών την ερχόμενη Τετάρτη
29 Νοεμβρίου ζήτημα το οποίο
βασικό προαπαιτούμενο
ξεκινούν

Υπενθυμίζεται

λειτουργήσει

αποτελούσε

rv
1

Ως ορόσημο για την
τελική πολιτική

συμφωνία ορίζεται από
όλους η Δευτέρα 22
Ιανουαρίου 2018 όταν
συνεδριάζει το Eurogroup

για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα
δείχνουν εφικτοί Ο ίδιος πρόσθεσε ότι
οι δυνατότητες ανακτήσεων από
τους λεγόμενους στρατηγικούς
είναι πολύ υψηλές αρκεί να
υπάρχει η απαραίτητη βούληση Αξίζει
να σημειωθεί ότι ο στόχος μείωσης των
κόκκινων δανείων μέσω ρευστοποιήσεων
κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 1 1
δισ ευρώ για την τριετία 20 1 7-20 1 9
Στο άλλο σημαντικό μέτωπο της
εκείνο των ιδιωτικοποιήσεων
ζητείται ένα σαφές σχέδιο
των παρεμβάσεων που
πρέπει να γίνουν στο αποκαλούμενο Υ
περταμείο Οι δανειστές ζητούν βήματα
προόδου σε κινήσεις όπως είναι αυτή
της Εγνατίας Οδού του Ελευθέριος
Βενιζέλος και του Ελληνικού
Επίσης πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση
των κοινωνικών επιδομάτων
και η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με
τις απεργίες τις ενεργές πολιτικές στήριξης
της απασχόλησης και τις παρεμβάσεις
για την καταπολέμηση της
εργασίας
κακοπληρωτές

διαπραγμάτευσης

επιτάχυνσης

στην εξέλιξη της τρίτης αξιολόγησης
Αξίζει να σημειωθεί πως σε δηλώσεις
του στην Καθημερινή ο διοικητής
της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε
ότι η επιτάχυνση των πλειστηριασμών
είναι σήμερα ίσως η κρισιμότερη
παράμετρος για την επιτυχία των
stress tests των ελληνικών τραπεζών
Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν άμεσα
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για
να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ανακτήσεων
κεφαλαίων εκ μέρους των τραπεζών
όταν αρχίσουν τα stress tests στις
αρχές του 20 1 8/Ετσι οι υποθήκες που
έχουν οι τράπεζες θα φανεί ότι είναι
και οι στόχοι της τριετίας
αξιοποιήσιμες

αδήλωτης

Στο Eurogroup
Στην προσεχή συνεδρίαση του
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ρών για την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟ ΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Φοροελαψρύνσεις από το 2019
Φοροεπαφρύνσεκ για to 2019 ήτοι την πρώιη μειαμνημονιακή χρονιά
προαναγγέλλει η κυβέρνηση Ειδικότερα ο avanfinpœtfis unoupyôs Οικονομικών
HcbpYOs XoufliapôKns μιΑώνταε χθκ στην αρμόδια επιτροπή tns Bouflns
για τον προϋπολογισμό τόνισε
όιι από το 2019 και μετά θα

Το μεσημέρι to πρώτο ραντεβού

υπάρξει δημοσιονομικό5 xcöpos
για μείωση φορολογικών βαρών
ενώ χαρακτήρισε ήπια
την τελευταία δημοσιονομική
προσαρμογή καθά είπε ότι
Μετά το 2018 η μεταφορά του
κέντρου ßäpous θα πάει στην
οικονομία και όχι στα δημοσιονομικά
και στον βαθμό που
υλοποιηθούν όσα συμφωνήθηκαν
και δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω
γι αυτό από το 2019
και μετά θα υπάρξει μείωση φορολογικών βαρών
Ακόμα επανέλαβε ότι to κοινωνικό μέρισμα δεν είναι η ναυαρχίδα ms
KoivawiKhs πολιτική5 tns κυβέρνησα γιατί είναι έκτακτο δεν αποτελεί ούτε
ούτε μόνιμο μέτρο Την ίδια ώρα ο υφυπουργό Παρά Τω
Δημήτρια Aiökos παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στη Νέα Σελίδα
την υψηλή φορολογική πίεση στη μεσαία τάξη προαναγγέλλοντας στοχευ
μένε5 παρεμβάσεΒ για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Σκ συμφωνία επί της αρχής εντός της εβδομάδας αναμένεται
να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις του ΥΠΕΝ με
τους εκπροσώπους των θεσμών σε σχέση με τα ενεργειακά
θέματα Παράλληλα ο υπουργός
ΠΕΝ Γ Σταθάκης εξέφρασε
την αισιοδοξία του για την πορεία
της αξιολόγησης εκτιμώντας
ότι θα κλείσει έως τον
βάσει του προβλεπόμενου
Ιανουάριο

χρονοδιαγράμματος

μεταρρύθμιση

Πρωθυπουργώ

Eurogroup παρέπεμψε ο εκπρόσωπος
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών
σε ό,τι αφορά τη δήλωση του
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας ESM Κλάους Ρέ
γκλινγκ ότι μέρος των χρημάτων που
δεν θα διατεθούν στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για
την αποπληρωμή χρέους
Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη
επικεφαλής

στιγμή σε εξέλιξη η τρίτη αξιολόγηση
του προγράμματος και οι θεσμοί θα
στην επόμενη συνεδρίαση
του Eurogroup στις 4 Δεκεμβρίου
για την κατάσταση
Σχετικά με το ποια θα είναι η συνέχεια
αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει
η επιτυχής ολοκλήρωση της
αξιολόγησης του προγράμματος
και δεν θέλω να προκαταλάβω την
επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup
ενημερώσουν

τρέχουσας

Εντός της εβδομάδας
συμφωνία επί της αρχής
με τους θεσμούς
για τα ενεργειακά

δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Ντάνιελ Φέλινγκ απαντώντας σε

σχετική ερώτηση
Ο Ντ Φέλινγκ πρόσθεσε ότι μετά τη
συνεδρίαση του Eurogroup θα υπάρχει
πιο ξεκάθαρη εικόνα και επιφυλάχθηκε
να απαντήσει σε ό,τι αφορά τόσο
ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης πόρων όσο
και την πιθανότητα σε αυτή την
να χρειαστεί νέα εντολή από
το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο
περίπτωση

Σημειώνεται ότι σήμερα το
μεσημέρι ο υπουργός θα έχει
την πρώτη συνάντηση με τους
εκπροσώπους των θεσμών για
τα ενεργειακά ενώ αναμένεται
μια ακόμη την Παρασκευή Ο
υπουργός θα παρουσιάσει στους θεσμούς τη συμφωνία στην
οποία κατέληξε με την DG Comp
Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ο Γ Σταθάκης δήλωσε
ότι τα ενεργειακά ζητήματα έχουν προχωρήσει μετά τις
και τις απευθείας επικοινωνίες με την DG Comp
σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στα δύο
θέματα αιχμής την αποεπένδυση του λιγνιτικού δυναμικού
της ΔΕΗ και την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου
για να φτάσουμε σε συμφωνία επί της αρχής εντός της
με την παρουσία των θεσμών στην Αθήνα
Για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ επισήμανε
ότι υπάρχει κατ αρχήν συμφωνία ως προς την κατεύθυνση
στην οποία θα κινηθεί η διαδικασία δηλαδή τη διάθεση των
μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτης ενώ χαρακτήρισε
συναντήσεις

εβδομάδας

σημαντική εξέλιξη τη συζήτηση για την αναβάθμιση
της μονάδας του Αμυνταίου ώστε να παραμείνει ενεργή
χρόνια διαδικασία που αφορά τη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος της Κομισιόν DG Envi για την
του χρόνου λειτουργίας του Αμυνταίου Ο ίδιος
ότι μέρος της συζήτησης για τη συμφωνία αποτελούν
η διατήρηση των θέσεων εργασίας και άλλες πρωτοβουλίες
όπως η διασφάλιση της τηλεθέρμανσης στη Β
Ανέφερε ότι η ατζέντα περιλαμβάνει και αντισταθμιστικά
μέτρα ώστε να μην υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος
στις τοπικές κοινωνίες.Όπως είπε χαρακτηριστικά λίγο
και θα δείτε ότι η συμφωνία στο τέλος της ημέρας
θα είναι αρκετά καλή
περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 70

παράταση

Αισιοδοξία για το swap των ομολόγων
Την πρόβλεψη ότι η συμμετοχή στην ανταλλαγή swap
ομολόγων θα είναι αθρόα και πιθανότατα θα ξεπεράσει
και το 70 διατυπώνουν παράγοντες της αγοράς
κεφαλαίων και χρήματος με βάση τις ενδείξεις που έχουν
στη διάθεσή τους και τις πληροφορίες για ζωηρό ενδιαφέρον
εκ μέρους τόσο τραπεζών όσο και ταμείων που κατέχουν
του PSI να συμμετάσχουν
Δεδομένου ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που έχουν
στη διάθεσή τους οι ιδιώτες ομολογιούχοι να ανταλλάξουν τα
ομόλογά τους αναμένεται ένα ισχυρό κύμα συμμετοχής
ότι η διαδικασία του ύψους 29,7 δια ευρώ swap
των 20 ομολόγων που προέκυψαν από το PSI μετά το κούρεμα
του Φεβρουαρίου του 20 1 2 και που θα μετατραπούν σε
5 νέα ομόλογα ξεκίνησε με τη σχετική ανακοίνωση εκ μέρους
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔ
ΔΗΧ την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου Στο διάστημα που μεσολάβησε
ενδεχομένως

ομόλογα

Υπενθυμίζεται

τράπεζες αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά ταμεία
άφησαν να εννοηθεί μεν ότι θα συμμετάσχουν στο swap
ωστόσο προτίμησαν σύμφωνα με εκτιμήσεις να τοποθετη

σημείωσε

ΓΝ^Με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Γιώργου Χουλιαράκη η
ανταλλαγή δεν θεωρείται φορολογικό
γεγονός και έτσι το swap απαλλάσσεται
από τον φόρο

Ελλάδα

υπομονή

Έτοιμοι για την απελευθέρωση ins αγοράς
φυσικού αερίου από 1.1.2018
θούν σήμερα την τελευταία ημέρα της διαδικασίας προκειμένου
να μη δεσμεύσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένα ως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου οπότε
τα 5 νέα ομόλογα θα εμφανιστούν στις πλατφόρμες και στο
σύστημα της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων
ΗΔΑΤ τη ρευστότητά τους Το δέλεαρ για τους κατόχους είναι
αφενός να απαγκιστρωθούν από τα ομόλογα του PSI συν
το ότι με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Γιώργου
η ανταλλαγή δεν θεωρείται φορολογικό γεγονός και
έτσι το swap απαλλάσσεται από τον φόρο
Χουλιαράκη

ΘΑΝΟΣ ΠΑΝ ΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Παράλληλα επισήμανε ότι έχει γίνει αρκετή πρόοδος στο
θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου από
1.1.2018 για την οποία όπως ανέφερε είμαστε έτοιμοι
Μίλησε για αναδιάταξη των δύο εταιρειών φυσικού αερίου
σε Αθήνα Θεσσαλονίκη ΕΠΑ προσθέτοντας ότι επιδιώκεται
να υπάρξει ισχυρή παρουσία της ΔΕΠΑ και στη λιανική
αγορά αλλά σε μια επιχείρηση όχι και στις δύο
Σημειώνεται ότι για σήμερα το μεσημέρι η Συντονιστική
Αγωνιστική Επιτροπή Μεγαλόπολης έχει προγραμματίσει
παράσταση συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ
A.Z
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Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

EUROWORKING GROUP

Συζήτησαν εχθές στις
Βρυξέλλες, για τις τράπεζες
και τα προαπαιτούμενα
Η πρόοδος αναφορικά με τα δεκάδες εκκρεμή
προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης
όπως αποτυπώνονται στα νέα στοιχεία που
έχουν στείλει οι ελληνικές αρχές, ήταν το
κύριο θέμα του δείπνου εργασίας του
χθεσινού Euroworking Group , αλλά και τα
συμπεράσματα των θεσμών που , μέχρι
πρότινος , ανέβαζαν σε 30% περίπου τα
ποσοστά επίτευξης των ευρωπαϊκών
προαπαιτούμενων.
Συγκεκριμένα , οι εκπρόσωποι των
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης
διαμόρφωσαν εχθές το βράδυ το πολιτικό
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε
πλέον σήμερα στην Αθήνα.
Πιο αναλυτικά, οι επικεφαλής των κλιμακίων
των Θεσμών , που κατέφθασαν ήδη στην
Αθήνα για τον δεύτερο γύρο
διαπραγματεύσεων της τρίτης αξιολόγηση,
θα συντονισθούν με το Α Σχέδιο , να
επιχειρήσουν τεχνική συμφωνία επί της
αρχής μέσα στις επόμενες 6-7 ημέρες,
δηλαδή έως το Eurogroup της Δευτέρας 4
Δεκεμβρίου, το οποίο και πάλι έχει ως πρώτο
θέμα την Ελλάδα αλλά προς το παρόν χωρίς
να υπάρχει πρόβλεψη περί λήψης
απόφασης.
Βέβαια , υπάρχει και το Β Σχέδιο που
προβλέπει ότι αν δεν βρεθεί λύση για
τεχνική συμφωνία μέσα στις επόμενες
ημέρες, οι θεσμοί να συνεχίσουν οι
διαπραγματεύσεις την πρωτεύουσα έως το
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, ώστε να
αναχωρήσουν , μαζί με τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και με
άλλους υπουργούς, τραπεζίτες και στελέχη
μεγάλων εταιρειών, για τη Νέα Υόρκη και το
συνέδριο του Capital Link στο οποίο πολλοί
εξ αυτών είναι ομιλητές.
Όλα αυτά σε μία προσπάθεια έως τότε να
επιτευχθεί αυτή η τεχνική συμφωνία κάτι που
μετά τις εξελίξεις στη Γερμανία γίνεται όλο
και πιο πιεστικό.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ορόσημο για
την πολιτική συμφωνία είναι ορισμένη,
καθώς αναμένονται εξελίξεις έως την
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου του 2018 όταν θα
συνεδριάσει εκ νέου το Eurogroup.
Παρ όλα αυτά , όπως φάνηκε από τις
προχθεσινές δηλώσεις του Κλάους
Ρέγκλινγκ οι θεσμοί προς το παρόν
διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι θα
καταστεί εφικτός ο στόχος της 4ης
Δεκεμβρίου.

https://www.e-dromos.gr/
Publication date: 28/11/2017 22:52
Alexa ranking (Greece): 7624
https://www.e-dromos.gr/sunainesh-gia-oloklhrwsh-ths-aksiologhshs/

«Συναίνεση» για ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Το κουαρτέτο έρχεται µε στόχο να εξασφαλίσει τεχνική συµφωνία – Η γερµανική
εκκρεµότητα, το κενό ηγεσίας στην Ευρωζώνη και το ασαφές µεταµνηµονιακό µέλλον
του Γιάννη Κιµπουρόπουλου

Περίπου δέκα µέρες προθεσµία διαθέτει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
αισιοδοξία που αποπνέει η συµπεριφορά του οικονοµικού επιτελείου ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει
ανώδυνα και το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο του νέου έτους. Στο Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου υπάρχει
η ευκαιρία είτε να επιτευχθεί το περίφηµο Staff Level Agreement, η τεχνική συµφωνία κουαρτέτου και
κυβέρνησης, είτε στη χειρότερη περίπτωση να διατυπωθεί η πολιτική βούληση των δανειστών, µε µια
δήλωση προόδου, να κλείσει σύντοµα η αξιολόγηση. Τυπικά στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22/1/2018.
Ευκαιρίες να «δοκιµαστεί» αυτή η δυνατότητα υπάρχουν κι άλλες, όπως το επενδυτικό συνέδριο της 11ης
Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη (Capital Link Forum) όπου θα διασταυρωθούν ξανά οι επικεφαλής του
κουαρτέτου µε υπουργούς και τραπεζίτες. Ή ακόµη η τελευταία ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής του χρόνου
(14-15/12). Ωστόσο το παιχνίδι θα κριθεί στην Αθήνα, όπου φτάνουν –την Τρίτη– οι επικεφαλής του
κουαρτέτου για να αξιολογήσουν πόσο έχει προχωρήσει η δουλειά µε τα τεχνικά κλιµάκια πάνω στα 101
προαπαιτούµενα της αξιολόγησης, µε ανοικτή την ηµεροµηνία αναχώρησης, ώστε να εξαντληθούν τα
περιθώρια για συµφωνία. Θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του EuroWorkingGroup (τη Δευτέρα) στην οποία
θα κριθεί η τελική ατζέντα προαπαιτούµενων που θα αποτυπωθεί στη συµφωνία, ώστε να πάρει
«πρωτόκολλο» ψήφισης από το ελληνικό κοινοβούλιο, ιδεωδώς µαζί µε τον νέο προϋπολογισµό.

Το «ψητό» του χρέους
Η κατάθεση του προϋπολογισµού 2018, ο οποίος ενσωµατώνει τη δέσµευση για υψηλό πρωτογενές
πλεόνασµα (3,8% του ΑΕΠ) παρά την προσγείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη στο 2,5%, αλλά και η
ψήφιση του νοµοσχεδίου για το «κοινωνικό µέρισµα», δείχνει ότι οι δανειστές δεν έχουν πρόθεση να
δηµιουργήσουν µεγάλα προσκόµµατα, εφόσον η συνέχιση της δηµοσιονοµικής λιτότητας είναι
διασφαλισµένη. Ακόµη και το δύστροπο ΔΝΤ εµφανίζεται εντυπωσιακά ανεκτικό, προφανώς γιατί η δική
του προτεραιότητα προκειµένου να ξεµπερδεύει µε την «ελληνική περιπέτεια» είναι να κλείσει η τρίτη
αξιολόγηση για να φτάσει στο «ψητό»: στα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα συζητηθούν στο πλαίσιο
της 4ης αξιολόγησης, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο. Τότε θα έχει γίνει σαφής και η κατάσταση των
τραπεζών, αφού θα υπάρχουν τα αποτελέσµατα των stress tests της ΕΚΤ και θα έχει λυθεί η –«παγωµένη»
αλλά όχι αποσυρµένη– αµφιβολία του ΔΝΤ για το αν υπάρχει ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης. Αµφιβολία
που το ΔΝΤ έχει εισαγάγει στη συνάρτηση του χρέους. Θα έχει επίσης αποσαφηνιστεί αν και πώς θα
αλλάξει κάτι στο καθεστώς διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, µε τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Ταµείου, το οποίο θεωρητικά θα µπορούσε να έχει κάποιο νέο ρόλο στη µεταµνηµονιακή επιτήρηση της
Ελλάδας και ιδιαίτερα στην απόπειρα να καλύπτει µε κάποιο τρόπο τον δανεισµό της από τις αγορές.

Ο διάβολος στις λεπτοµέρειες
Το κλίµα «κατανόησης» που διαπερνά τη «µεγάλη εικόνα» της αξιολόγησης επισκιάζει τον διάβολο που
κρύβεται στις λεπτοµέρειες. Στις διαβουλεύσεις των κυβερνητικών στελεχών µε τα τεχνικά κλιµάκια του
κουαρτέτου είναι ανοικτά πολλά δύσκολα προαπαιτούµενα, και στο επίπεδο της συµφωνίας και σε αυτό
της εφαρµογής: η πώληση µονάδων της ΔΕΗ, ένα σαφέστερο και πιο «φιλόδοξο» σχέδιο για τις
αποκρατικοποιήσεις, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί ακινήτων, η µείωση των «κόκκινων δανείων», το
«τεστάρισµα» του εξωδικαστικού συµβιβασµού, η «µεταρρύθµιση» των κοινωνικών επιδοµάτων, η
αυστηροποίηση του πλαισίου για τις απεργίες, η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου και,
φυσικά, ένας πιο συγκεκριµένος επιµερισµός των µέτρων ύψους 1,8 δισ. (1% του ΑΕΠ) που κατ’ απαίτηση
του ΔΝΤ έχουν ήδη ενσωµατωθεί στον νέο προϋπολογισµό. Αυτά και άλλα πολλά πρέπει να συµφωνηθούν
στη διάρκεια των 4-5 ηµερών που θα βρίσκονται εδώ οι επικεφαλής του κουαρτέτου, να αποτυπωθούν σε
τεχνική συµφωνία, να πάρουν το «ο.κ.» του Eurogroup στις 4/12, να γίνουν πολυνοµοσχέδιο και να
ψηφιστούν παραµονές Χριστουγέννων.
Ωστόσο, αυτή ασυνήθιστη, σχεδόν παράδοξη «κανονικότητα» αυτής της αξιολόγησης, τουλάχιστον από
άποψη σχέσης κυβέρνησης και κουαρτέτου, έχει τις γκρίζες ζώνες της.
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Από τη «Τζαµάικα» στην «Κένυα»
Η πρώτη και κυριότερη αφορά τις εξελίξεις στη Γερµανία, όπου οι διαπραγµατεύσεις για τον σχηµατισµό
κυβέρνησης µετατοπίζονται από τη… «Τζαµάικα» στην «Κένυα», κατά το παράδοξο έθιµο να αναζητείται
αντιστοιχία της χρωµατικής σύνθεσης των κυβερνητικών εταίρων µε εθνικές σηµαίες. Το SPD φαίνεται να
εγκαταλείπει τη µετεκλογική του υπόσχεση για άρνηση συνεργασίας µε τη «Χριστιανική Ένωση» (CDU/CSU)
και παζαρεύει µεγάλο συνασπισµό µαζί της, µε τη συµµετοχή και των Πρασίνων. Σ’ έναν τέτοιο
κυβερνητικό συνασπισµό το ειδικό βάρος της Μέρκελ συρρικνώνεται δραµατικά και η καγκελάριος έχει το
δίληµµα που είχε µε τους Φιλελεύθερους, αλλά αντίστροφα: ενώ το FDP ήθελε «λιγότερη Ευρώπη»,
Σοσιαλδηµοκράτες και Πράσινοι θέλουν «περισσότερη». Δηλαδή, είναι πιο κοντά στο σχέδιο Μακρόν για τη
µετεξέλιξη της Ευρωζώνης. Κι αυτό επιφυλάσσει απαντήσεις και για το πώς θα διαµορφωθεί η
µεταµνηµονιακή επιτήρηση της Ελλάδας µετά τον Αύγουστο του 2018.

Κενό ηγεσίας στην Ευρωζώνη
Η δεύτερη γκρίζα ζώνη της αξιολόγησης, απόλυτα συναρτηµένη µε την προηγούµενη, είναι ότι οι
αποφάσεις για τη θεσµική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης είναι υπόθεση εβδοµάδων, αφού θεωρητικά στη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (14-15/12) θα καταληχθεί τουλάχιστον ένας οδικός χάρτης, µε
αφετηρία την µεταµόρφωση του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο. Με τον σχηµατισµό νέας
γερµανικής κυβέρνησης σε εκκρεµότητα είναι εξαιρετικά απίθανο η Μέρκελ να δεσµευτεί για τόσο
µακροπρόθεσµα σχέδια. Ίσως µάλιστα το γεγονός ότι είναι ολίγον… υπηρεσιακή καγκελάριος είναι ένα
καλό πρόσχηµα για να φρενάρει αποφάσεις, όχι µόνο για τον ESM, αλλά κυρίως για την τραπεζική ένωση.
Εκ πρώτης όψεως το κενό ηγεσίας στην Ε.Ε. που προκαλεί η γερµανική εκκρεµότητα το έχει καλύψει
Μακρόν, που αθροίζει υποστηρικτές γύρω από την πρότασή του – ανάµεσά τους και την ελληνική
κυβέρνηση, όπως φάνηκε από το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι. Ωστόσο, η µάχη για την εξουσία στην
Ευρωζώνη είναι αρκετά πιο περίπλοκη από ένα γαλλογερµανικό παζάρι. Όπως κατέδειξε και η έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (για την οποία γράψαµε εκτενώς την προηγούµενη εβδοµάδα),
υπάρχουν πολλοί πόλοι ισχύος στην Ευρωζώνη που… δεν δέχονται µύγα στο σπαθί τους, µε πρώτη την ΕΚΤ
που αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για τον ρόλο της στην ελληνική κρίση και στα τρία Μνηµόνια. Είναι
εξαιρετικά ασαφές πώς θα διαµορφωθεί ο συσχετισµός ισχύος ανάµεσα στην αποδυναµωµένη Κοµισιόν,
την «ανεξάρτητη» ΕΚΤ, τον ενισχυµένο σε νοµισµατικό ταµείο ESM, το «άτυπο» Eurogroup –για την
προεδρία του οποίου αναζητείται συµβιβασµός µέχρι τις 4/12, αλλιώς θα χρειαστεί να παραταθεί η θητεία
Ντάισελµπλουµ–, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των κρατών µελών.

Παραθεσµική επιτήρηση
Είναι άγνωστο αν θα τολµήσουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να πάνε και σε αλλαγή Συνθηκών. Η διακυβέρνηση
του ευρώ θα µείνει µάλλον για αρκετόν ακόµη καιρό στο επίπεδο της θεσµικής ασάφειας που επέτρεψε να
συντελεστεί το έγκληµα των Μνηµονίων εις βάρος της Ελλάδας και άλλων χωρών. Κι αυτό σηµαίνει ότι η
έξοδος από το Μνηµόνιο τον Αύγουστο του 2018 µπορεί να σηµάνει και είσοδο σε µιαν ακόµη περίοδο
πειραµατικής, υβριδικής και παραθεσµικής επιτήρησης. Μιας επιτήρησης µε αυτήν που ανάγκασε ακόµη και
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο –σάρκα εκ της σαρκός της ευρωκρατίας– να περιγράψει την µνηµονιακή
επταετία και τη συµπεριφορά της τρόικας περίπου ως µια κατάσταση ανοµίας.
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Διαπραγµάτευση λίγων ηµερών για την επίτευξη τεχνικής συµφωνίας
Σήµερα η πρώτη συνάντηση κυβέρνησης και θεσµών - Ως ορόσηµο για την τελική πολιτική συµφωνία
ορίζεται από όλους η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, όταν συνεδριάζει το Eurogroup
Ξεκινάει από σήμερα Τρίτη ένας κύκλος συζητήσεων λίγων ημερών προκειμένου να επιτευχθεί τεχνική
συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών μέχρι το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, καθώς στο χθεσινό
EWG τέθηκαν οι βάσεις για το πώς θα εξελιχθεί η τελική πορεία της τρίτης αξιολόγησης.
Οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών βρίσκονται από χθες στην Αθήνα για τον τελευταίο γύρο
διαπραγματεύσεων της τρίτης αξιολόγησης και θα επιχειρήσουν τεχνική συμφωνία επί της αρχής μέσα
στις επόμενες έξι ημέρες. Στο απευκταίο σενάριο να μην καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο (όλες οι πλευρές
στοχεύουν στο αντίθετο), οι θεσμοί θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις στην Αθήνα μέχρι την 9η
Δεκεμβρίου και θα αναχωρήσουν τότε, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, για τη Νέα
Υόρκη και το συνέδριο του Capital Link, στο οποίο πολλοί εξ αυτών είναι οµιλητές.
Όπως και να έχει, ως ορόσημο για την πολιτική συμφωνία είναι ορισμένη η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου του
2018, όταν συνεδριάζει εκ νέου το Eurogroup, ενώ, όπως φάνηκε χθες από τις δηλώσεις του Κλάους
Ρέγκλινγκ, οι θεσμοί προς το παρόν διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι θα καταστεί εφικτός ο στόχος της
4ης Δεκεµβρίου.
Οι πλειστηριασµοί
Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέλουν να ελέγξουν οι θεσμοί είναι αυτό των πλειστηριασμών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σήμερα ξεκινάει συναντήσεις ειδικό κλιμάκιο του SSM προκειμένου να πραγματοποιήσει
συναντήσεις με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εν όψει και των stress tests που ξεκινούν τον
Φεβρουάριο του 2018. Υπενθυμίζεται ότι το ορόσημο λήγει στις 29.11 και θα αποτελέσει κομβικό σημείο για
την πορεία των διαπραγματεύσεων. Πάντως, φαίνεται πως θα λειτουργήσει καταλυτικά για τη
διαπραγμάτευση το γεγονός ότι οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν χθες να αναστείλουν τελικά την αποχή
από τα καθήκοντά τους, ανάβοντας το πράσινο φως για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
την ερχόμενη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, ζήτημα το οποίο αποτελούσε βασικό προαπαιτούμενο στην εξέλιξη
της τρίτης αξιολόγησης.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σε δηλώσεις του στην "Καθημερινή", ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας
ανέφερε ότι ''η επιτάχυνση των πλειστηριασμών είναι σήμερα ίσως η κρισιμότερη παράμετρος για την
επιτυχία των stress tests των ελληνικών τραπεζών. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν άμεσα οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί για να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ανακτήσεων κεφαλαίων εκ μέρους των τραπεζών όταν
αρχίσουν τα stress tests στις αρχές του 2018. Έτσι, οι υποθήκες που έχουν οι τράπεζες θα φανεί ότι είναι
αξιοποιήσιμες και οι στόχοι της τριετίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα δείχνουν εφικτοί''. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι οι δυνατότητες ανακτήσεων από τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές είναι πολύ
υψηλές, αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη βούληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόχος μείωσης των κόκκινων
δανείων µέσω ρευστοποιήσεων κυµαίνεται λίγο πάνω από τα 11 δισ. ευρώ για την τριετία 2017-2019.
Στο άλλο σημαντικό μέτωπο της διαπραγμάτευσης, εκείνο των ιδιωτικοποιήσεων, ζητείται ένα σαφές
σχέδιο επιτάχυνσης των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο αποκαλούμενο Υπερταμείο. Οι δανειστές
ζητούν βήματα προόδου σε κινήσεις όπως είναι αυτή της Εγνατίας Οδού, του Ελευθέριος Βενιζέλος και
του Ελληνικού.
Επίσης, πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδομάτων και η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με
τις απεργίες, τις ενεργές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης και τις παρεμβάσεις για την καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας.
Στο Eurogroup
Στην προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup παρέπεμψε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου
Οικονομικών σε ό,τι αφορά τη δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)
Κλάους Ρέγκλινγκ ότι μέρος των χρημάτων που δεν θα διατεθούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του τρέχοντος
προγράµµατος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή χρέους.
«Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος και οι θεσμοί θα
ενημερώσουν στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 4 Δεκεμβρίου, για την κατάσταση. Σχετικά με
το ποια θα είναι η συνέχεια, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η επιτυχής ολοκλήρωση της τρέχουσας
αξιολόγησης του προγράμματος και δεν θέλω να προκαταλάβω την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup»
δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ντάνιελ Φέλινγκ απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
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Ο Ντ. Φέλινγκ πρόσθεσε ότι μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα και
επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε ό,τι αφορά τόσο ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης πόρων, όσο και την
πιθανότητα, σε αυτή την περίπτωση, να χρειαστεί νέα εντολή από το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
Γιώργος Χουλιαράκης: Φοροελαφρύνσεις από το 2019
Φοροελαφρύνσεις για το 2019, ήτοι την πρώτη μεταμνημονιακή χρονιά, προαναγγέλλει η κυβέρνηση.
Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, μιλώντας χθες στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής για τον προϋπολογισμό τόνισε ότι από το 2019 και μετά θα υπάρξει δημοσιονομικός
χώρος για μείωση φορολογικών βαρών, ενώ χαρακτήρισε "ήπια" την τελευταία δημοσιονομική
προσαρμογή, καθώς είπε ότι "Μετά το 2018 η μεταφορά του κέντρου βάρους θα πάει στην οικονομία και
όχι στα δημοσιονομικά και στον βαθμό που υλοποιηθούν όσα συμφωνήθηκαν, και δεν έχω λόγο να
αµφιβάλλω γι' αυτό, από το 2019 και µετά θα υπάρξει µείωση φορολογικών βαρών".
Ακόμα, επανέλαβε ότι το "κοινωνικό μέρισμα" δεν είναι η "ναυαρχίδα της κοινωνικής πολιτικής της
κυβέρνησης, γιατί είναι έκτακτο, δεν αποτελεί ούτε μεταρρύθμιση ούτε μόνιμο μέτρο". Την ίδια ώρα, ο
υφυπουργός Παρά Τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στη "Νέα Σελίδα"
την υψηλή φορολογική πίεση στη μεσαία τάξη, προαναγγέλλοντας στοχευμένες παρεμβάσεις για την
ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
Διαβάστε επίσης

"Την Παρασκευή κλείνει η συµφωνία για τις λιγνιτικές
µονάδες της ΔΕΗ"
Αγουρίδης Γιάννης
Κατηγορία
Οικονοµικά Νέα Ροη κατηγοριας
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Ξεκινάει σήµερα η «µίνι» διαπραγµάτευση για την τρίτη αξιολόγηση

Αρχίζει από σήµερα ένας κύκλος συζητήσεων λίγων ηµερών προκειµένου να επιτευχθεί τεχνική συµφωνία,
µεταξύ κυβέρνησης και δανειστών µέχρι το Eurogroup της 4ης Δεκέµβρη.
Οι επικεφαλής των κλιµακίων των θεσµών βρίσκονται από χθες στην Αθήνα για τον τελευταίο γύρο
διαπραγµατεύσεων της τρίτης αξιολόγησης και θα επιχειρήσουν τεχνική συµφωνία επί της αρχής µέσα
στις επόµενες 6 ηµέρες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο –αν και φαντάζει εξαιρετικά
δύσκολο- οι θεσµοί θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα µέχρι την 9η Δεκεµβρίου και θα
αναχωρήσουν τότε, µαζί µε τον Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο για τη Νέα Υόρκη και το
συνέδριο του Capital Link, στο οποίο πολλοί εξ αυτών είναι οµιλητές.

Διαβάστε περισσότερα στο BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει µε
ξεχωριστή µατιά όλες τις οικονοµικές ειδήσεις της εγχώριας και
διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η
κορυφαία πηγή ενηµέρωσης για την παγκόσµια αθλητική βιοµηχανία.
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https://www.altsantiri.gr/homepage/energiako-xekinoun-diapragmatefsis-klinoun-t...

Με το «ενεργειακό» ξεκινούν οι διαπραγµατεύσεις – Κλείνουν τα
προαπαιτούµενα
Ένας νέος κύκλος συζητήσεων λίγων ηµερών ξεκινά από σήµερα ανάµεσα στην κυβέρνηση και τους
δανειστές, µε στόχο το Eurogroup της 4ης Δεκέµβρη, στο οποίο έχει εκφραστεί τον τελευταίο καιρό,
αλλά επισφραγίστηκε και στο χθεσινό EuroWorking Group, ότι είναι εφικτή η επίτευξη τεχνικής
συµφωνίας (Staff Level Agreement).
Σύµφωνα µε ευρωπαϊκή πηγή στόχος είναι η τελική συµφωνία για την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης να επικυρωθεί στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, εφόσον έχουν νοµοθετηθεί όλα
τα προαπαιτούµενα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι επικεφαλής των κλιµακίων των θεσµών που βρίσκονται από χθες στην Αθήνα
για τον τελευταίο γύρο διαπραγµατεύσεων της τρίτης αξιολόγησης, θα επιχειρήσουν τεχνική συµφωνία
επί της αρχής µέσα στις επόµενες έξι ηµέρες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο –
αν και φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο- οι Θεσµοί θα συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα
µέχρι την 9η Δεκεµβρίου και θα αναχωρήσουν τότε, µαζί µε τον Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο για τη Νέα Υόρκη και το συνέδριο του Capital Link, στο οποίο πολλοί εξ αυτών είναι οµιλητές.
Το πρόγραµµα συναντήσεων µε τους επικεφαλής των Θεσµών, όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου
Οικονοµικών, διαµορφώνεται ως εξής:
Στις 10:30 θα γίνει η εναρκτήρια συνάντηση. Θα ακολουθήσει στις 12:00 συνάντηση µε θέµα την ενέργεια.
Στο άλλο σηµαντικό µέτωπο της διαπραγµάτευσης, εκείνο των ιδιωτικοποιήσεων, ζητείται ένα σαφές
σχέδιο επιτάχυνσης των παρεµβάσεων που πρέπει να γίνουν στο αποκαλούµενο Υπερταµείο.
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19 Invest in Greece Forum
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Παγκόσμιοι
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19ο Ετήσιο Capital Link invest in Greece Forum θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μεγάλες Διεθνείς
Επενδυτικές Τράπεζες και Οργανισμούς Στο Συνέδριο συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι επιχειρηματίες επενδυτές και τραπεζίτες απο
την Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street και φέτος λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα
σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας η χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης
και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι καταλυτικής
σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και τις
Επενδύσεις Επιπλέον θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς με θέματα όπως τα κρατικά και
εταιρικά ομόλογα η ενέργεια η ανάπτυξη των υποδομών η αγορά των ακινήτων ο τουρισμός ο τραπεζικός τομέας η διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία
To

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κ Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου
Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα κ Geoffrey R Pyatt θα μιλήσει σχετικά με το θέμα Energy Geopolitics The
New Landscape
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αλέξης Τσίττρας μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους

διεθνείς επενδυτές
Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης

κ Ευκλείδης Τσακαλώτος Υπουργός Οικονομικών Κεντρικός Ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα

κ Δημήτρης Παπαδημητρίου Υπουργός Οικονομίας
κ Γιώργος Τζιάλλας Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
κα Έλενα Κουντουρά Υπουργός Τουρισμού
και Ανάπτυξης
Υπουργείο Τουρισμού κ Γεώργιος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Έξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

Citi 8ΝΡ Paribas Credit Suisse Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες

Piraeus Bank κ Christos Megalou CEO National Bank of Greece κ Leonidas Fragkiadakis CEO Eurobank Ergasias SA κ Nikolaos Karamouzis
Chairman of Hellenic Bank Association Alpha Bank κ Vassilios Psaltis Generai Manager and CFO Piraeus Bank κ George
Chairman
κ Vasilios Kotsiras Head of
Georgakopoulos Executive Genera Manager Non-Core Business Restructuring Portfolio National Bank of Greece
Non Performing Loans Wholesale
Funding Solution Structure Finance Alpha Bank κ Theodoras Athanassopoulos Executive General Manager
Banking

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς
Mr Declan Costello Mission Chief for Greece European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Mr Nicola Giammarioii

Mr Francesco Drudi Principal Adviser European Central Bank
Head of Strategy and Institutional Relations European Stability Mechanism ESM
• Mr loannis Kaltsas Head of Division European Investment Bank
Ms Sabina Dziurman Director Greece
Cyprus European Bank for
Reconstruction and Development Dr Martin Czurda CEO Hellenic Financial Stability Fund Mrs Rania Ekaterinari CEO Hellenic Corporation of
Assets Participations SA

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments

Invesco WL Ross

Co

Waterwheel Capital Management Hayman Capital Management Amerra Capital

Επικεφαλείς Ελληνικών και Αμερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών

Aiien Overy LLP A S Papadimitriou Partners Law Firm Alpha Bank Apollo Management international LLP Atlantic Bank Eldorado Gold
Greek National Tourism
Fitch Ratings Inc
Corporation Enterprise Greece Eurobank Ergasias SA ΕΥ First Athens Corporate Finance
SA Intralot
Organization Grivalia Properties Hellenic Bank Association Hellenic Corporation of Assets Participations SA Hellenic Petroleum
• Lambadarios Law Firm Lamda Development Levant Partners Libra Group Marriott International Inc
McKtnsey Company Moody's Investor
Service Morgan Stanley MYTILINEOS SA National Bank of Greece NBG Pangaea REIC Noble Energy Oliver Wyman ONEX Technologies
Public Power Corporation SA PPC
Piraeus Bank
Inc
OTE Group of Companies
Philip Morris International
Papastratos
Opap
• Reed Smith
Seaspan Corporation Shearman Sterling London LLP Star Bulk Carriers Tsakos Energy Navigation Tellurian Inc Watson
Farley Williams Zepos Yannopoulos

Global Shipping Companies
Seaspan Corporation Star Bulk Carriers Tsakos Energy Navigation

2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
To 2017 Hellenic Capital Link Leadership Award θα απονεμηθεί φέτος στον κ Andre Calantzopoulos CEO Philip Morris International για την
εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Harvard Club τη Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου 201 7
Κύριος Ομιλητής θα είναι ο κ Jonathan R Cohen Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S Department of State

Χορηγοί
Παγκόσμιοι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation
Σε Συνεργασία με New York Stock Exchange
Πλατινένιοι Χορηγοί Piraeus Bank National Bank of Greece
Χρυσοί Χορηγοί BNP Paribas ΕΥ Goldman Sachs OTE Group of Companies UBS
Μεγάλοι Χορηγοί Allen Overy LLP A S Papadimitriou Partners Law Firm Axia Ventures Group Ltd Credit Suisse Papastratos Reed Smith
Shearman

Sterling Watson Farley

Williams

Χορηγοί Alpha Bank Calamos Investments Eldorado Gold Corporation Enterprise Greece Eurobank Ergasias S.A First Athens Corporate Finance

Greek National Tourism Organization Grivalia Properties Hellenic Petroleum SA Intralot Lambadarios Law Firm Lamda Development Levant
Partners Libra Group McKinsey Company Mytilineos Holdings SA NBG Pangaea REIC Oliver Wyman ONEX Technologies Inc Opap Public
Power Corporation S.A Hellas Zeppos Yannopoulos
VI Ι^ΛΤΗΙ MFDIMl

Η Εγγραφή και παρακολούθηση είναι κατόπιν πρόσκλησης
Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://forums.capitallirik.com/gr6ece/2017
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ολγα Μπορνοζη Managing Director στο email obornozi@capita.link corn ή στο τηλ 1(212)661-7566
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Στη Νέα Υόρκη για τις προοπτικές της οικονοµίας
Σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές, στις 11 Δεκεµβρίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί το 19ο "Capital Link-Invest in
Greece Forum" στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Οπως αναφέρεται αρµοδίως, πρόκειται για το σηµαντικότερο επενδυτικό forum, αποκλειστικά ελληνικού
ενδιαφέροντος, στον κόσµο, µε αντικείµενο τις προοπτικές και τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής
οικονοµίας.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα των διοργανωτών, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας αναµένεται να
απευθύνει χαιρετισµό µέσω web cast, ενώ κεντρικός οµιλητής θα είναι ο Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο γεύµα θα είναι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και
κεντρική οµιλήτρια στο πάνελ για τον τουρισµό η Υπουργός Τουρισµού κυρία Έλενα Κουντουρά.
Τονίζεται, εξάλλου, ότι το forum προσελκύει το ενδιαφέρον κυβερνητικών στελεχών, στελεχών
επενδυτικών oµίλων, στελεχών τραπεζών, επιχειρηµατιών, δηµοσιογράφων των πολιτικών και οικονοµικών
µέσων κλπ.
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Το 19ο "Capital Link-Invest in Greece Forum" για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας
Σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές, στις 11 Δεκεµβρίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί το 19ο "Capital Link-Invest in
Greece Forum" στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Οπως αναφέρεται αρµοδίως, πρόκειται για το σηµαντικότερο επενδυτικό forum, αποκλειστικά ελληνικού
ενδιαφέροντος, στον κόσµο, µε αντικείµενο τις προοπτικές και τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής
οικονοµίας.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα των διοργανωτών, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας αναµένεται να
απευθύνει χαιρετισµό µέσω web cast, ενώ κεντρικός οµιλητής θα είναι ο Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο γεύµα θα είναι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και
κεντρική οµιλήτρια στο πάνελ για τον τουρισµό η Υπουργός Τουρισµού κυρία Έλενα Κουντουρά.
Τονίζεται, εξάλλου, ότι το forum προσελκύει το ενδιαφέρον κυβερνητικών στελεχών, στελεχών
επενδυτικών oµίλων, στελεχών τραπεζών, επιχειρηµατιών, δηµοσιογράφων των πολιτικών και οικονοµικών
µέσων κλπ.
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Αισιόδοξος για containerships και dry bulk ο Αριστείδης Πίττας
Από
Ιάσων Στατήρης
Την εκτίμηση ότι η αγορά των containerships θα ανακάμψει μέσα στα επόμενα χρόνια, με
δεδομένο ότι οι τιμές των πλοίων και των ναυλώσεων κινούνται σήμερα σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα, εξέφρασε ο επικεφαλής της ναυτιλιακής Euroseas Αριστείδης Πίττας,
µιλώντας στο συνέδριο Capital Link Shipping.
“Σαφέστατα υπάρχει πιθανό περιθώριο βελτίωσης, και νομίζω ότι θα δούμε αυτήν τη βελτίωση αν ο
κόσμος συνεχίσει να αναπτύσσεται με το ρυθμό που αναπτύσσεται σήμερα”, ανέφερε ο Έλληνας
εφοπλιστής, επισημαίνοντας πως “όλοι οι ειδικοί φαίνονται να συμφωνούν πως δεν υπάρχει κανένας
µεγάλος φόβος για µια παγκόσµια ύφεση”.
Όπως παρατήρησε, οι τιµές στην αγορά για ένα boxship δεκαετίας, χωρητικότητας 2.500 teu, είναι στο 45%
του ιστορικού μέσου όρου, ενώ αντίστοιχα οι τιμές ναύλωσης κινούνται περίπου στο 45% του μέσου όρου
των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Ο Αριστείδης Πίττας, όπως αναφέρει το TradeWinds, προέβλεψε πως και οι τιμές των μικρότερων πλοίων
θα βελτιωθούν, παρά την κυριαρχία των μεγάλων πλοίων στην αγορά. “Τα containerships ξεκίνησαν
ουσιαστικά το 1970… Έχουν ωριμάσει, επομένως αναμένουμε να αναπτυχθούν λίγο περισσότερο από το
ΑΕΠ” διεθνώς, εκτίµησε.
Εξέφρασε ακόµα την πεποίθησή του ότι τόσο η αγορά των containerships, όσο και αυτή του ξηρού φορτίου,
θα αναπτυχθούν τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς δεν υπάρχουν πολλά νεότευκτα πλοία, ενώ η ζήτηση για
φορτία παραμένει υγιής. Ειδικά για το ξηρό φορτίο, παρατήρησε ότι ένα επιπλέον θετικό στοιχείο αποτελεί
η ισχυρή ζήτηση από την Κίνα και άλλες χώρες, κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών.
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[MonoNews]: Αισιόδοξος για containerships και dry bulk ο Αριστείδης Πίττας
Αριστείδης Πίττας, εφοπλιστής Euroseas
Την εκτίµηση ότι η αγορά των containerships θα ανακάµψει µέσα στα επόµενα χρόνια, µε
δεδοµένο ότι οι τιµές των πλοίων και των ναυλώσεων κινούνται σήµερα σε εξαιρετικά
χαµηλά επίπεδα, εξέφρασε ο επικεφαλής της ναυτιλιακής Euroseas Αριστείδης Πίττας,
µιλώντας στο συνέδριο Capital Link Shipping.
“Σαφέστατα υπάρχει πιθανό περιθώριο βελτίωσης, και νοµίζω ότι θα δούµε αυτήν τη βελτίωση αν ο
κόσµος συνεχίσει να αναπτύσσεται µε το ρυθµό που αναπτύσσεται σήµερα”, ανέφερε ο Έλληνας
εφοπλιστής, επισηµαίνοντας πως “όλοι οι ειδικοί φαίνονται να συµφωνούν πως δεν υπάρχει κανένας
µεγάλος φόβος για µια παγκόσµια ύφεση”.
Όπως παρατήρησε, οι τιµές στην αγορά για ένα boxship δεκαετίας, χωρητικότητας 2.500 teu, είναι στο 45%
του ιστορικού µέσου όρου, ενώ αντίστοιχα οι τιµές ναύλωσης κινούνται περίπου στο 45% του µέσου όρου
των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Ο Αριστείδης Πίττας, όπως αναφέρει το TradeWinds, προέβλεψε πως και οι τιµές των µικρότερων πλοίων
θα βελτιωθούν, παρά την κυριαρχία των µεγάλων πλοίων στην αγορά. “Τα containerships ξεκίνησαν
ουσιαστικά το 1970… Έχουν ωριµάσει, εποµένως αναµένουµε να αναπτυχθούν λίγο περισσότερο από το
ΑΕΠ” διεθνώς, εκτίµησε.
Εξέφρασε ακόµα την πεποίθησή του ότι τόσο η αγορά των containerships, όσο και αυτή του ξηρού φορτίου,
θα αναπτυχθούν τα επόµενα δύο χρόνια, καθώς δεν υπάρχουν πολλά νεότευκτα πλοία, ενώ η ζήτηση για
φορτία παραµένει υγιής.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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Αισιόδοξος για containerships και dry bulk ο Αριστείδης Πίττας
Την εκτίµηση ότι η αγορά των containerships θα ανακάµψει µέσα στα επόµενα χρόνια, µε δεδοµένο ότι οι
τιµές των πλοίων και των ναυλώσεων κινούνται σήµερα σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, εξέφρασε ο
επικεφαλής της ναυτιλιακής Euroseas Αριστείδης Πίττας, µιλώντας στο συνέδριο Capital Link Shipping.
“Σαφέστατα υπάρχει πιθανό περιθώριο βελτίωσης, και νοµίζω ότι θα δούµε αυτήν τη […] The post
Αισιόδοξος για containerships και dry bulk ο Αριστείδης Πίττας appeared first on mononews.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:
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MEGA: Όλη η συµφωνία τραπεζών-εκδοτών για τη διάσωση του καναλιού
Ποια η διαγραφή χρεών, η αύξηση κεφαλαίου και η αναχρηµατοδότηση των δανείων

Αγώνας µε το χρόνο δίνεται για τη διάσωση του Mega.
Η προφορική συµφωνία µετόχων και τραπεζών σε κορυφαίο επίπεδο µπορεί να έχει ολοκληρωθεί, η
συµφωνία αναδιάρθρωσης όµως θα πρέπει να εγκριθεί από τα credit committees των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών.
Το αργότερο έως τις 12 Δεκεµβρίου 2017 επίσης θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο η
συµφωνία εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106β του πτωχευτικού νόµου.
Η έγκριση από τα credit committees ουσιαστικά σηµαίνει ότι 32 στελέχη που µετέχουν στις εν λόγω
επιτροπές των συστηµικών τραπεζών και στους οποίους περιλαµβάνονται και αλλοδαποί θα πρέπει το
αργότερο έως την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου να έχουν εγκρίνει τη συµφωνία.
Και αυτό γιατί την επόµενη αναµένεται πολλοί εξ αυτών να αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη, δεδοµένου
ότι τη Δευτέρα 11 του µήνα πραγµατοποιείται το 19ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link, όπου οι
τράπεζες παραδοσιακά εκπροσωπούνται σε υψηλό επίπεδο.
Έως τις 12 Δεκεµβρίου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η συµφωνία εξυγίανσης από πιστωτές µε ποσοστό άνω
του 60% και να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο.
Στη συµφωνία αυτή, όπως µεταφέρει το bankingnews.gr, θα προβλέπεται ότι το Mega θα περιέλθει στον
έλεγχο εταιρίας που θα συστήσουν οι βασικοί µέτοχοι (πλην Σαββίδη , που δεν θα µετέχει σύµφωνα µε
τις µέχρι στιγµής πληροφορίες) η οποία θα διεκδικήσει και θα λάβει άδεια στο διαγωνισµό για τις
τηλεοπτικές άδειες.
Η υποβολή αίτησης από την νέα εταιρία θα συνδέεται µε τη συµφωνία εξυγίανσης του Μεγάλου
Καναλιού.
Η συµφωνία που σύναψαν προφορικά µέτοχοι και τράπεζες και πρέπει να επικυρωθεί από τα credit
committees των 4 συστηµικών τραπεζών και δανειστών του Mega προβλέπει µεταξύ άλλων στα πλαίσια της
εφαρµογής του άρθρου 106β τα εξης:
–Αναχρηµατοδότηση του δανεισµού µε 10ετές δάνειο ballon και µέσο επιτόκιο της τάξεως του
2,95%. Το µέσο επιτόκιο διαµορφώνεται στα συγκεκριµένα επίπεδα καθώς υπήρχε δάνειο χωρίς καλύψεις
που είχε δοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και στο οποίο το επιτόκιο θα είναι ουσιαστικά 0,5%. Στη
συµφωνία προβλέπεται η παράταση του δανεισµού εφ όσον αυτό ζητηθεί για επιπλέον 10 έτη.
-Αύξηση κεφαλαίου 21 εκ ευρώ εκ των οποίων 6 εκ ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί ως προκαταβολές
µετόχων.
–Παροχή τιµολογίων που έχουν δεσµευτεί από τις τράπεζες προς την εταιρία προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης. Η αξία των τιµολογίων θα είναι της τάξεως των 20 εκ ευρώ
Κούρεµα των προµηθευτών σε ποσοστό 75% και αποπληρωµή της υπόλοιπης οφειλής σε πέντε.
Στους προµηθευτές κατατάσσονται και οι αποχωρήσαντες δηµοσιογράφοι που έχουν λαµβάνειν
αποζηµιώσεις απόλυσης
-Αποπληρωµή των οφειλών σε εργαζόµενους του σταθµού χωρίς κούρεµα σε 12 µηνιαίες δόσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως αναφέρουν καλά πληροφορηµένες πηγές το επιχειρηµατικό σχέδιο του Mega
προβλέπει ότι το κανάλι δεν θα γράφει ζηµίες εφόσον ο σταθµός έχει έσοδα της τάξεως των 30 εκατ.
ευρώ το χρόνο τουλάχιστον δεδοµένου ότι θα υπάρξουν οικονοµίες κλίµακος από την αξιοποίηση των
υποδοµών του Star.
Στον τελευταίο ισολογισµό τα έσοδα ήταν της τάξεως των 40 εκ ευρώ, ενώ σήµερα παρά τα τεράστια
προβλήµατα του σταθµού το ετήσιο έσοδο υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ.
Σηµειώνεται ότι εφόσον δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες υπαγωγής στο άρθρο 106β το Mega στα τέλη
Φεβρουαρίου θα κλείσει, καθώς δεν θα υπάρχει άδεια λειτουργίας.
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Μega: προθεσµία 10 ηµερών για την αποφυγή οριστικού λουκέτου
Σε µια κλωστή κρέµεται στην κυριολεξία η τύχη του Mega καθώς παρά την προφορική συµφωνία
µετόχων και τραπεζών σε κορυφαίο επίπεδο η συµφωνία αναδιάρθρωσης θα πρέπει να εγκριθεί από
τα credit committees των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και το αργότερο έως τις 12 Δεκεµβρίου 2017 να
έχει κατατεθεί στο δικαστήριο η συµφωνία εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106β του πτωχευτικού
νόµου.
Η έγκριση από τα credit committees ουσιαστικά σηµαίνει ότι 32 στελέχη που µετέχουν στις εν λόγω
επιτροπές των συστηµικών τραπεζών και στους οποίους περιλαµβάνονται και αλλοδαποί θα πρέπει το
αργότερο έως την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου να έχουν εγκρίνει τη συµφωνία..
Και αυτό διότι την επόµενη αναµένεται πολλοί εξ αυτών να αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη δεδοµένου ότι
τη Δευτέρα 11 του µήνα πραγµατοποιείται το 19ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link όπου οι τράπεζες
παραδοσιακά εκπροσωπούνται σε υψηλό επίπεδο.
Έως τις 12 Δεκεµβρίου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η συµφωνία εξυγίανσης από πιστωτές
µε ποσοστό άνω του 60% και να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο.
Στη συµφωνία αυτή θα προβλέπεται ότι το Mega θα περιέλθει στον έλεγχο εταιρίας που θα συστήσουν οι
βασικοί µέτοχοι (πλην Σαββίδη ο οποίος δεν θα µετέχει σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες) η οποία
θα διεκδικήσει και θα λάβει άδεια στο διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η υποβολή αίτησης από την
νέα εταιρία θα συνδέεται µε τη συµφωνία εξυγίανσης του Μεγάλου Καναλιού.
Η συµφωνία που σύναψαν προφορικά µέτοχοι και τράπεζες και πρέπει να επικυρωθεί από τα credit
committees των 4 συστηµικών τραπεζών και δανειστών του Mega προβλέπει µεταξύ άλλων στα πλαίσια της
εφαρµογής του άρθρου 106β:
1.Αναχρηµατοδότηση του δανεισµού µε 10ετές δάνειο ballon και µέσο επιτόκιο της τάξεως του 2,95%.
Το µέσο επιτόκιο διαµορφώνεται στα συγκεκριµένα επίπεδα καθώς υπήρχε δάνειο χωρίς καλύψεις που είχε
δοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και στο οποίο το επιτόκιο θα είναι ουσιαστικά 0,5%. Στη συµφωνία
προβλέπεται η παράταση του δανεισµού εφ όσον αυτό ζητηθεί για επιπλέον 10 έτη.
2. Αύξηση κεφαλαίου 21 εκ ευρώ εκ των οποίων 6 εκ ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί ως προκαταβολές
µετόχων.
3.Παροχή τιµολογίων που έχουν δεσµευτεί από τις τράπεζες προς την εταιρία προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης. Η αξία των τιµολογίων θα είναι της τάξεως των 20 εκ ευρώ
4. Κούρεµα των προµηθευτών σε ποσοστό 75% και αποπληρωµή της υπόλοιπης οφειλής σε πέντε.
Στους προµηθευτές κατατάσσονται και οι αποχωρήσαντες δηµοσιογράφοι που έχουν λαµβάνειν
αποζηµιώσεις απόλυσης
5. Αποπληρωµή των οφειλών σε εργαζόµενους του σταθµού χωρίς κούρεµα σε 12 µηνιαίες δόσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως αναφέρουν καλά πληροφορηµένες πηγές το επιχειρηµατικό σχέδιο του Mega
προβλέπει ότι το κανάλι δεν θα γράφει ζηµίες εφ όσον ο σταθµός έχει έσοδα της τάξεως των 30 εκατ.
ευρώ το χρόνο τουλάχιστον δεδοµένου ότι θα υπάρξουν οικονοµίες κλίµακος από την αξιοποίηση των
υποδοµών του Star.
Στον τελευταίο ισολογισµό τα έσοδα ήταν της τάξεως των 40 εκ ευρώ ενώ σήµερα παρά τα τεράστια
προβλήµατα του σταθµού το ετήσιο έσοδο υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι εφ όσον δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες υπαγωγής στο άρθρο 106β το Mega στα τέλη
Φεβρουαρίου θα κλείσει καθώς δεν θα υπάρχει άδεια λειτουργίας.
Νίκος Καρούτζος (nkaroutzos@gmail.com)
-από τοbankingnews

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 30/11/2017 12:46
Alexa ranking (Greece): 254
http://www.newmoney.gr/insider/340355-mparaz-parousiaseon-se-praga-londino-...

Μπαράζ παρουσιάσεων σε Πράγα - Λονδίνο - Νέα Υόρκη
Του Δηµήτρη Παφίλα
Μπαράζ παρουσιάσεων σε ξένους επενδυτές έχουν προγραµµατίσει οι ελληνικές τράπεζες για το ερχόµενο
διάστηµα.
Τα επενδυτικά τµήµατα των τραπεζών αφενός θα επικοινωνήσουν την υπέρβαση των στόχων που πέτυχαν
για τα «κόκκινα» δάνεια και αφετέρου την διαφαινόµενη ευέλικτη στάση που θα κρατήσει ο Ευρωπαίος
επόπτης SSM, απέναντι τους.
Το πρώτο ραντεβού των τραπεζών έχει δοθεί για το συνέδριο της Wood στην Πράγα, όπου θα
συµµετάσχουν και ελληνικές εισηγµένες που παρακολουθεί το ελληνικό τµήµα της τσέχικης επενδυτικής
τράπεζας ( Μυτιληναίος, Σαράντης κλπ).
Το δεύτερο ραντεβού των ελληνικών τραπεζών έχει δοθεί για τις 7 Δεκεµβρίου στο Λονδίνο, µε την
ανεξάρτητη εταιρεία ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών οργανισµών την Autonomous Research. Οι
παρουσιάσεις προς επενδυτές της Autonomous τείνει να καταστεί θεσµός καθώς η τελευταία, µεταξύ
άλλων, παρακολουθεί την πορεία ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά και τις νέες τάσεις που εφαρµόζονται στις
τραπεζικές υπηρεσίες.
Μια ηµέρα µετά, πάλι στην βρετανική πρωτεύουσα, στις 8 Δεκεµβρίου η Goldman Sachs θα διοργανώσει
ένα road show για τις 4 ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Εurobank) και εκεί πιθανότατα να
προκύψουν και νέα στοιχεία τόσο για το κλείσιµο της χρονιάς, αλλά και τις επικείµενες πωλήσεις των
κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων.
Στο ίδιο συνέδριο θα υπάρξει και παρουσίαση επιλεγµένων εισηγµένων ελληνικών εταιρειών του Ftse.
Το τρίτο, επίσης καθιερωµένο ραντεβού είναι για το συνέδριο της Capital link στις 11 Δεκεµβρίου, όπου
εκτός απο τις τράπεζες θα υπάρχει αποστολή ελληνικών εισηγµένων αλλά κυβερνητική εκπροσώπηση
σχετικά µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στόχος των παρουσιάσεων είναι να κατανοηθεί απο τους ξένους
επενδυτές, ότι «οι ελληνικές τράπεζες θα εισέλθουν στα stress tests έχοντας επιτύχει τους στόχους, ενω
παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί ακινήτων. Επίσης θα δοθεί το µήνυµα ότι, το 2018, αλλά και
το 2019 θα δοθει το µεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας για την µείωση των κόκκινων δανείων, µε
διαγραφές, πωλήσεις, διαγωνισµούς κλπ.
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Αποκάλυψη: H συµφωνία αναδιάρθρωσης του Mega µε προθεσµία 10 ηµερών
για την αποφυγή οριστικού λουκέτου
Σε µια κλωστή κρέµεται στην κυριολεξία η τύχη του Mega καθώς παρά την προφορική συµφωνία µετόχων
και τραπεζών σε κορυφαίο επίπεδο η συµφωνία αναδιάρθρωσης θα πρέπει να εγκριθεί από τα credit
committees των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και το αργότερο έως τις 12 Δεκεµβρίου 2017 να έχει
κατατεθεί στο δικαστήριο η συµφωνία εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106β του πτωχευτικού νόµου.
Η έγκριση από τα credit committees ουσιαστικά σηµαίνει ότι 32 στελέχη που µετέχουν στις εν λόγω
επιτροπές των συστηµικών τραπεζών και στους οποίους περιλαµβάνονται και αλλοδαποί θα πρέπει το
αργότερο έως την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου να έχουν εγκρίνει τη συµφωνία. Και αυτό διότι την επόµενη
αναµένεται πολλοί εξ αυτών να αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη δεδοµένου ότι τη Δευτέρα 11 του µήνα
πραγµατοποιείται το 19ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link όπου οι τράπεζες παραδοσιακά εκπροσωπούνται
σε υψηλό επίπεδο. Έως τις 12 Δεκεµβρίου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η συµφωνία...
Bankingnews ·
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Αποκάλυψη: H συµφωνία αναδιάρθρωσης του Mega µε προθεσµία 10 ηµερών
για την αποφυγή οριστικού λουκέτου
Οι 32 που θα κρίνουν το µέλλον του σταθµού, οι κρίσιµες ηµεροµηνίες, οι προβλέψεις εσόδων του business
plan και το Star
Σε µια κλωστή κρέµεται στην κυριολεξία η τύχη του Mega καθώς παρά την προφορική
συµφωνία µετόχων και τραπεζών σε κορυφαίο επίπεδο η συµφωνία αναδιάρθρωσης θα
πρέπει να εγκριθεί από τα credit committees των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και το
αργότερο έως τις 12 Δεκεµβρίου 2017 να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο η συµφωνία
εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθρου 106β του πτωχευτικού νόµου.
Η έγκριση από τα credit committees ουσιαστικά σηµαίνει ότι 32 στελέχη που µετέχουν στις εν λόγω
επιτροπές των συστηµικών τραπεζών και στους οποίους περιλαµβάνονται και αλλοδαποί θα πρέπει το
αργότερο έως την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου να έχουν εγκρίνει τη συµφωνία.
Και αυτό διότι την επόµενη αναµένεται πολλοί εξ αυτών να αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη δεδοµένου ότι
τη Δευτέρα 11 του µήνα πραγµατοποιείται το 19ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link όπου οι τράπεζες
παραδοσιακά εκπροσωπούνται σε υψηλό επίπεδο.
Έως τις 12 Δεκεµβρίου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η συµφωνία εξυγίανσης από πιστωτές µε ποσοστό άνω
του 60% και να έχει κατατεθεί στο δικαστήριο.
Στη συµφωνία αυτή θα προβλέπεται ότι το Mega θα περιέλθει στον έλεγχο εταιρίας που θα συστήσουν οι
βασικοί µέτοχοι (πλην Σαββίδη ο οποίος δεν θα µετέχει σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες) η οποία
θα διεκδικήσει και θα λάβει άδεια στο διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η υποβολή αίτησης από την
νέα εταιρία θα συνδέεται µε τη συµφωνία εξυγίανσης του Μεγάλου Καναλιού.
Η συµφωνία που σύναψαν προφορικά µέτοχοι και τράπεζες και πρέπει να επικυρωθεί από τα credit
committees των 4 συστηµικών τραπεζών και δανειστών του Mega προβλέπει µεταξύ άλλων στα πλαίσια της
εφαρµογής του άρθρου 106β:
1.Αναχρηµατοδότηση του δανεισµού µε 10ετές δάνειο ballon και µέσο επιτόκιο της τάξεως του 2,95%. Το
µέσο επιτόκιο διαµορφώνεται στα συγκεκριµένα επίπεδα καθώς υπήρχε δάνειο χωρίς καλύψεις που είχε
δοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και στο οποίο το επιτόκιο θα είναι ουσιαστικά 0,5%. Στη συµφωνία
προβλέπεται η παράταση του δανεισµού εφ όσον αυτό ζητηθεί για επιπλέον 10 έτη.
2. Αύξηση κεφαλαίου 21 εκ ευρώ εκ των οποίων 6 εκ ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί ως προκαταβολές
µετόχων.
3.Παροχή τιµολογίων που έχουν δεσµευτεί από τις τράπεζες προς την εταιρία προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης. Η αξία των τιµολογίων θα είναι της τάξεως των 20 εκ ευρώ
4.Κούρεµα των προµηθευτών σε ποσοστό 75% και αποπληρωµή της υπόλοιπης οφειλής σε πέντε.
Στους προµηθευτές κατατάσσονται και οι αποχωρήσαντες δηµοσιογράφοι που έχουν λαµβάνειν
αποζηµιώσεις απόλυσης
5. Αποπληρωµή των οφειλών σε εργαζόµενους του σταθµού χωρίς κούρεµα σε 12 µηνιαίες δόσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως αναφέρουν καλά πληροφορηµένες πηγές το επιχειρηµατικό σχέδιο του Mega
προβλέπει ότι το κανάλι δεν θα γράφει ζηµίες εφ όσον ο σταθµός έχει έσοδα της τάξεως των 30 εκατ.
ευρώ το χρόνο τουλάχιστον δεδοµένου ότι θα υπάρξουν οικονοµίες κλίµακος από την αξιοποίηση των
υποδοµών του Star.
Στον τελευταίο ισολογισµό τα έσοδα ήταν της τάξεως των 40 εκ ευρώ ενώ σήµερα παρά τα τεράστια
προβλήµατα του σταθµού το ετήσιο έσοδο υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι εφ όσον δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες υπαγωγής στο άρθρο 106β το Mega στα τέλη
Φεβρουαρίου θα κλείσει καθώς δεν θα υπάρχει άδεια λειτουργίας.
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
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Προσκλητήριο Ευκλείδη στην Wall Str.!
Ο ΥΠΟΙΚ στην Νέα Υόρκη γ ια να «πουλήσει» οµόλογ α στους ισχυρότερους τραπεζίτες. Εµπόδιο η επιµονή ΔΝΤ στη µη βιω σιµότητα του
χρέους.

Στους ισχυρότερους τραπεζίτες και διαχειριστές κεφαλαίων, που βρίσκονται πίσω από τη
διακίνηση τρισεκατοµµυρίων στις αγορές χρέους και αξιών, θα απευθύνει προσκλητήριο ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, προσβλέποντας σε τοποθετήσεις σηµαντικών κεφαλαίων στις
εκδόσεις οµολόγων, που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2018.
Μετά την αναµενόµενη ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας µε τους Ευρωπαίους δανειστές, στο
Eurogroup της Δευτέρας, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο, όπως ανέφεραν σε σχετικό
δηµοσίευµα οι “Financial Times”, να προχωρήσει σε µια έκδοση – έκπληξη 7ετών οµολόγων, νωρίς στις αρχές
του 2018. Σηµειώνεται ότι η οριστική έγκριση από το Eurogroup της ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η
εκταµίευση της δόσης των 5,5 δισ. ευρώ αναµένεται στις 22 Ιανουαρίου.
Μέχρι την έξοδο από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα θα πρέπει να βγει τρεις φορές στις
αγορές µε εκδόσεις νέων οµολόγων, για να δηµιουργήσει το «µαξιλάρι» που χρειάζεται, ώστε να
δανείζεται χωρίς άγχος από την αγορά οµολόγων στο µέλλον.
Στην παρούσα φάση, καθώς ολοκληρώνεται και η τρίτη αξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα η
προσέλκυση «σοβαρών» επενδυτικών κεφαλαίων στα ελληνικά οµόλογα, που ως τώρα, λόγω του πολύ
υψηλού ρίσκου χώρας, προσελκύουν µόνο κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα απευθύνει προσκλητήριο σε αυτά τα ακριβώς τα κεφάλαια, από το βήµα του
ετήσιου φόρουµ, που οργανώνει η Capital Link στην Νέα Υόρκη, όπου φέτος θα συµµετάσχουν κορυφαία
στελέχη της κυβέρνησης και του κρατικού µηχανισµού, των συστηµικών τραπεζών, µεγάλων επιχειρήσεων
και ΔΕΚΟ.
Την Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, ο κ. Τσακαλώτος θα µιλήσει στο γεύµα του συνεδρίου, όπου την αρχική
προσφώνηση θα απευθύνει ο Τζέι Κόλινς, αντιπρόεδρος της Citi για θέµατα εταιρικής και επενδυτικής
τραπεζικής. Σε αυτή την οµιλία, ο κ. Τσακαλώτος θα τονίσει αυτό που περιµένουν να ακούσουν οι
τραπεζίτες και διαχειριστές κεφαλαίων, δηλαδή ότι η ελληνική οικονοµία µπαίνει σε ένα νέο, ενάρετο
κύκλο, καθώς εξέρχεται από τα προγράµµατα διάσωσης, και πλέον οι επενδύσεις στη χώρα µας είναι πολύ
ασφαλέστερες.
Όµως, ο κ. Τσακαλώτος θα φθάσει στην Νέα Υόρκη πολύ νωρίτερα από τις 11 Δεκεµβρίου, καθώς έχει
προγραµµατισθεί να αναχωρήσει από την Αθήνα την ερχόµενη Πέµπτη, 7 Δεκεµβρίου, γεγονός που
τροφοδοτεί τη φηµολογία για πρόσθετες συναντήσεις µε τραπεζίτες και θεσµικούς επενδυτές, ή ακόµη και
για µια έκτακτη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, µε την Κριστίν Λαγκάρντ.
Γεγονός είναι το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια για
προσέλκυση ποιοτικών κεφαλαίων στα ελληνικά οµόλογα είναι ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
παραµένει ακλόνητο στην εκτίµησή του ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιµο, χωρίς νέα µέτρα
ελάφρυνσης, τα οποία ως τώρα παραµένει άγνωστο αν θα εγκρίνουν οι Ευρωπαίοι δανειστές, ή αν θα τα
συνδέσουν µε µελλοντική υλοποίηση µεταρρυθµίσεων, κάτι που θα δηµιουργούσε σοβαρή αβεβαιότητα και
θα αποθάρρυνε τους επενδυτές.
Το Ταµείο τηρεί σκληρή στάση, για να µεγιστοποιήσει την πίεση στους Ευρωπαίους. Ο εκπρόσωπός του,
Τζέρι Ράις, επανέλαβε χθες ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αξιολόγηση, στο πλαίσιο του δικού
του προγράµµατος, και να εγκρίνει κάποια εκταµίευση, αν πρώτα οι Ευρωπαίοι δεν πάρουν αποφάσεις για
την ελάφρυνση του χρέους.
Έτσι, ακόµη και αν τα σοβαρά επενδυτικά κεφάλαια της διεθνούς αγοράς οµολόγων κατευθύνουν κάποιο
µέρος της ρευστότητάς τους στην Ελλάδα, µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν µπορούν να δεχθούν σηµαντικά
χαµηλότερα επιτόκια δανεισµού, όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη.
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«Συναίνεση» για ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Του Γιάννη Κιµπουρόπουλου

Το κουαρτέτο έρχεται με στόχο να εξασφαλίσει τεχνική συμφωνία – Η
γερμανική εκκρεμότητα, το κενό ηγεσίας στην Ευρωζώνη και το ασαφές
µεταµνηµονιακό µέλλον
Περίπου δέκα μέρες προθεσμία διαθέτει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
αισιοδοξία που αποπνέει η συμπεριφορά του οικονομικού επιτελείου ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει
ανώδυνα και το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του νέου έτους. Στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου υπάρχει
η ευκαιρία είτε να επιτευχθεί το περίφημο Staff Level Agreement, η τεχνική συμφωνία κουαρτέτου και
κυβέρνησης, είτε στη χειρότερη περίπτωση να διατυπωθεί η πολιτική βούληση των δανειστών, με μια
δήλωση προόδου, να κλείσει σύντοµα η αξιολόγηση. Τυπικά στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22/1/2018.
Ευκαιρίες να «δοκιμαστεί» αυτή η δυνατότητα υπάρχουν κι άλλες, όπως το επενδυτικό συνέδριο της 11ης
Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη (Capital Link Forum) όπου θα διασταυρωθούν ξανά οι επικεφαλής του
κουαρτέτου με υπουργούς και τραπεζίτες. Ή ακόμη η τελευταία ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής του χρόνου
(14-15/12). Ωστόσο το παιχνίδι θα κριθεί στην Αθήνα, όπου φτάνουν –την Τρίτη– οι επικεφαλής του
κουαρτέτου για να αξιολογήσουν πόσο έχει προχωρήσει η δουλειά με τα τεχνικά κλιμάκια πάνω στα 101
προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, με ανοικτή την ημερομηνία αναχώρησης, ώστε να εξαντληθούν τα
περιθώρια για συμφωνία. Θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του EuroWorkingGroup (τη Δευτέρα) στην οποία
θα κριθεί η τελική ατζέντα προαπαιτούμενων που θα αποτυπωθεί στη συμφωνία, ώστε να πάρει
«πρωτόκολλο» ψήφισης από το ελληνικό κοινοβούλιο, ιδεωδώς µαζί µε τον νέο προϋπολογισµό.

Το «ψητό» του χρέους
Η κατάθεση του προϋπολογισμού 2018, ο οποίος ενσωματώνει τη δέσμευση για υψηλό πρωτογενές
πλεόνασμα (3,8% του ΑΕΠ) παρά την προσγείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη στο 2,5%, αλλά και η
ψήφιση του νομοσχεδίου για το «κοινωνικό μέρισμα», δείχνει ότι οι δανειστές δεν έχουν πρόθεση να
δημιουργήσουν μεγάλα προσκόμματα, εφόσον η συνέχιση της δημοσιονομικής λιτότητας είναι
διασφαλισμένη. Ακόμη και το δύστροπο ΔΝΤ εμφανίζεται εντυπωσιακά ανεκτικό, προφανώς γιατί η δική
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του προτεραιότητα προκειμένου να ξεμπερδεύει με την «ελληνική περιπέτεια» είναι να κλείσει η τρίτη
αξιολόγηση για να φτάσει στο «ψητό»: στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα συζητηθούν στο πλαίσιο
της 4ης αξιολόγησης, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο.
Τότε θα έχει γίνει σαφής και η κατάσταση των τραπεζών, αφού θα υπάρχουν τα αποτελέσματα των stress
tests της ΕΚΤ και θα έχει λυθεί η –«παγωµένη» αλλά όχι αποσυρµένη– αµφιβολία του ΔΝΤ για το αν υπάρχει
ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης. Αμφιβολία που το ΔΝΤ έχει εισαγάγει στη συνάρτηση του χρέους. Θα
έχει επίσης αποσαφηνιστεί αν και πώς θα αλλάξει κάτι στο καθεστώς διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, με
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να έχει κάποιο νέο
ρόλο στη μεταμνημονιακή επιτήρηση της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην απόπειρα να καλύπτει με κάποιο
τρόπο τον δανεισµό της από τις αγορές.

Ο διάβολος στις λεπτοµέρειες
Το κλίμα «κατανόησης» που διαπερνά τη «μεγάλη εικόνα» της αξιολόγησης επισκιάζει τον διάβολο που
κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στις διαβουλεύσεις των κυβερνητικών στελεχών με τα τεχνικά κλιμάκια του
κουαρτέτου είναι ανοικτά πολλά δύσκολα προαπαιτούμενα, και στο επίπεδο της συμφωνίας και σε αυτό
της εφαρμογής: η πώληση μονάδων της ΔΕΗ, ένα σαφέστερο και πιο «φιλόδοξο» σχέδιο για τις
αποκρατικοποιήσεις, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων, η μείωση των «κόκκινων δανείων», το
«τεστάρισμα» του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η «μεταρρύθμιση» των κοινωνικών επιδομάτων, η
αυστηροποίηση του πλαισίου για τις απεργίες, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και,
φυσικά, ένας πιο συγκεκριμένος επιμερισμός των μέτρων ύψους 1,8 δισ. (1% του ΑΕΠ) που κατ’ απαίτηση
του ΔΝΤ έχουν ήδη ενσωματωθεί στον νέο προϋπολογισμό. Αυτά και άλλα πολλά πρέπει να συμφωνηθούν
στη διάρκεια των 4-5 ημερών που θα βρίσκονται εδώ οι επικεφαλής του κουαρτέτου, να αποτυπωθούν σε
τεχνική συμφωνία, να πάρουν το «ο.κ.» του Eurogroup στις 4/12, να γίνουν πολυνομοσχέδιο και να
ψηφιστούν παραµονές Χριστουγέννων.
Ωστόσο, αυτή ασυνήθιστη, σχεδόν παράδοξη «κανονικότητα» αυτής της αξιολόγησης, τουλάχιστον από
άποψη σχέσης κυβέρνησης και κουαρτέτου, έχει τις γκρίζες ζώνες της.

Από τη «Τζαµάικα» στην «Κένυα»
Η πρώτη και κυριότερη αφορά τις εξελίξεις στη Γερμανία, όπου οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό
κυβέρνησης μετατοπίζονται από τη… «Τζαμάικα» στην «Κένυα», κατά το παράδοξο έθιμο να αναζητείται
αντιστοιχία της χρωματικής σύνθεσης των κυβερνητικών εταίρων με εθνικές σημαίες. Το SPD φαίνεται να
εγκαταλείπει τη μετεκλογική του υπόσχεση για άρνηση συνεργασίας με τη «Χριστιανική Ένωση» (CDU/CSU)
και παζαρεύει μεγάλο συνασπισμό μαζί της, με τη συμμετοχή και των Πρασίνων. Σ’ έναν τέτοιο
κυβερνητικό συνασπισμό το ειδικό βάρος της Μέρκελ συρρικνώνεται δραματικά και η καγκελάριος έχει το
δίλημμα που είχε με τους Φιλελεύθερους, αλλά αντίστροφα: ενώ το FDP ήθελε «λιγότερη Ευρώπη»,
Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι θέλουν «περισσότερη». Δηλαδή, είναι πιο κοντά στο σχέδιο Μακρόν για τη
μετεξέλιξη της Ευρωζώνης. Κι αυτό επιφυλάσσει απαντήσεις και για το πώς θα διαμορφωθεί η
µεταµνηµονιακή επιτήρηση της Ελλάδας µετά τον Αύγουστο του 2018.

Κενό ηγεσίας στην Ευρωζώνη
Η δεύτερη γκρίζα ζώνη της αξιολόγησης, απόλυτα συναρτημένη με την προηγούμενη, είναι ότι οι
αποφάσεις για τη θεσμική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης είναι υπόθεση εβδομάδων, αφού θεωρητικά στη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15/12) θα καταληχθεί τουλάχιστον ένας οδικός χάρτης, με
αφετηρία την μεταμόρφωση του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Με τον σχηματισμό νέας
γερμανικής κυβέρνησης σε εκκρεμότητα είναι εξαιρετικά απίθανο η Μέρκελ να δεσμευτεί για τόσο
μακροπρόθεσμα σχέδια. Ίσως μάλιστα το γεγονός ότι είναι ολίγον… υπηρεσιακή καγκελάριος είναι ένα
καλό πρόσχηµα για να φρενάρει αποφάσεις, όχι µόνο για τον ESM, αλλά κυρίως για την τραπεζική ένωση.
Εκ πρώτης όψεως το κενό ηγεσίας στην Ε.Ε. που προκαλεί η γερμανική εκκρεμότητα το έχει καλύψει ο
Μακρόν, που αθροίζει υποστηρικτές γύρω από την πρότασή του – ανάμεσά τους και την ελληνική
κυβέρνηση, όπως φάνηκε από το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι. Ωστόσο, η μάχη για την εξουσία στην
Ευρωζώνη είναι αρκετά πιο περίπλοκη από ένα γαλλογερμανικό παζάρι. Όπως κατέδειξε και η έκθεση του
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Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (για την οποία γράψαμε εκτενώς την προηγούμενη εβδομάδα),
υπάρχουν πολλοί πόλοι ισχύος στην Ευρωζώνη που… δεν δέχονται μύγα στο σπαθί τους, με πρώτη την ΕΚΤ
που αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για τον ρόλο της στην ελληνική κρίση και στα τρία Μνημόνια. Είναι
εξαιρετικά ασαφές πώς θα διαμορφωθεί ο συσχετισμός ισχύος ανάμεσα στην αποδυναμωμένη Κομισιόν,
την «ανεξάρτητη» ΕΚΤ, τον ενισχυμένο σε νομισματικό ταμείο ESM, το «άτυπο» Eurogroup –για την
προεδρία του οποίου αναζητείται συμβιβασμός μέχρι τις 4/12, αλλιώς θα χρειαστεί να παραταθεί η θητεία
Ντάισελµπλουµ–, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των κρατών µελών.

Παραθεσµική επιτήρηση
Είναι άγνωστο αν θα τολμήσουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να πάνε και σε αλλαγή Συνθηκών. Η διακυβέρνηση
του ευρώ θα μείνει μάλλον για αρκετόν ακόμη καιρό στο επίπεδο της θεσμικής ασάφειας που επέτρεψε να
συντελεστεί το έγκλημα των Μνημονίων εις βάρος της Ελλάδας και άλλων χωρών. Κι αυτό σημαίνει ότι η
έξοδος από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 μπορεί να σημάνει και είσοδο σε μιαν ακόμη περίοδο
πειραµατικής, υβριδικής και παραθεσµικής επιτήρησης. Μιας επιτήρησης µε αυτήν που ανάγκασε ακόµη και
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο –σάρκα εκ της σαρκός της ευρωκρατίας– να περιγράψει την μνημονιακή
επταετία και τη συµπεριφορά της τρόικας περίπου ως µια κατάσταση ανοµίας.
Πηγή: e-dromos.gr
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Ο Ευκλείδης στην Wall Str.
Με την τεχνική συµφωνία µε τους Θεσµούς ανά χείρας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος φεύγει την
επόµενη Πέµπτη για τη µητρόπολη των επενδύσεων, την Νέα Υόρκη.
Στις 11 Δεκεµβρίου αρχίζει το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link, αλλά ο υπουργός Οικονοµικών θα
επιδιώξει να έχει νωρίτερα επαφές µε τα «µεγάλα κεφάλια» της Wall Street, τους τραπεζίτες που
επηρεάζουν την κίνηση τρισεκατοµµυρίων σε όλο τον κόσµο.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα προβάλει τις επιτυχίες της Ελλάδας, µε σκοπό να πείσει ότι αξίζει τον κόπο να
αγοράσει ένας επενδυτής τις νέες σειρές οµολόγων, που θα εκδοθούν το 2018.
Καλά όλα αυτά, αλλά θα έχει και ένα σοβαρό πρόβληµα σε αυτές τις επαφές: το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο εξακολουθεί να θεωρεί µη βιώσιµο το ελληνικό χρέος…
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Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη ετοιµάζει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Στις 9 Δεκεµβρίου
"πετάει" για το "Μεγάλο Μήλο" µαζί µε άλλους υπουργούς, τραπεζίτες και στελέχη µεγάλων εταιρειών για
το συνέδριο του Capital Link, που θα γίνει εκεί στις 11 του µηνός. Στη Νέα Υόρκη θα δώσουν, επίσης, το
"παρών" και κάποιοι από τους επικεφαλής ελεγκτές των θεσµών. Για τον ίδιο λόγο. Το πιθανότερο είναι
πως θα επιβεβαιώσουν στα αµερικανικά funds το πόσο καλά πάει η αξιολόγηση! Κι αυτό από µόνο του θα
είναι αρκετό για να αποδείξει, στην πράξη, πόσο έχει αλλάξει το κλίµα στην Ελλάδα τους τελευταίους
µήνες. Ήδη, το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τις Β2Β συναντήσεις µε εκπροσώπους ελληνικών
επιχειρήσεων από αµερικανικά funds και τράπεζες που θα δώσουν επίσης το παρόν σε αυτή την εκδήλωση
είναι πολύ µεγάλο. Σε σχέση µε την περσινή εικόνα, η διαφορά είναι οβιδιακή, όπως λένε αυτοί που
παρακολουθούν το κοµµάτι της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας.
Voria.gr ·

πριν από 21 λεπτά ·
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Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Στις 9 Δεκεµβρίου «πετάει» για το «Μεγάλο Μήλο» µαζί µε άλλους υπουργούς, τραπεζίτες και στελέχη
µεγάλων εταιρειών για το συνέδριο του Capital Link.
Βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη ετοιµάζει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Στις 9
Δεκεµβρίου «πετάει» για το «Μεγάλο Μήλο» µαζί µε άλλους υπουργούς, τραπεζίτες και στελέχη µεγάλων
εταιρειών για το συνέδριο του Capital Link, που θα γίνει εκεί στις 11 του µηνός.
Στη Νέα Υόρκη θα δώσουν, επίσης, το "παρών" και κάποιοι από τους επικεφαλής ελεγκτές των θεσµών. Για
τον ίδιο λόγο. Το πιθανότερο είναι πως θα επιβεβαιώσουν στα αµερικανικά funds το πόσο καλά πάει η
αξιολόγηση! Κι αυτό από µόνο του θα είναι αρκετό για να αποδείξει, στην πράξη, πόσο έχει αλλάξει το
κλίµα στην Ελλάδα τους τελευταίους µήνες.
Ήδη, το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τις Β2Β συναντήσεις µε εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων
από αµερικανικά funds και τράπεζες που θα δώσουν επίσης το παρόν σε αυτή την εκδήλωση είναι πολύ
µεγάλο. Σε σχέση µε την περσινή εικόνα, η διαφορά είναι οβιδιακή, όπως λένε αυτοί που παρακολουθούν
το κοµµάτι της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας.
Το γεγονός ότι θα συµµετάσχει και ο ίδιος ο υπουργός Οικονοµικών, κάνει την εκδήλωση ακόµα πιο
ενδιαφέρουσα. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι µέσω βίντεο, χαιρετισµό θα απευθύνει
και ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
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Στις ΗΠΑ μετά το Eurogroup ο Τσακαλώτος
Με tn συμφωνία στον χαρτοφύλακα, στις 1 1 Δεκεμβρίου ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος σε επενδυτικό συνέδριο στην Αμερική.
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κι αν έρθει ο ου

Συμφωνία
ανός ανάποδα

Capital Link να προβάλει μπροστά
σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους
επιχειρηματίες επενδυτές και
τραπεζίτες που θα συμμετέχουν και από
τις δύο πλευρές του Ατλαντικού την
ως επενδυτικό και επιχειρηματικό
προορισμό Παραδοσιακά το συνέδριο
προσελκύει την ελίτ της Wall Street ενώ
παρόντες στο συνέδριο θα είναι η Κρι
στίν Λαγκάρντ από το ΔΝΤ ο Ντέκλαν
Κοστέλο από την Ε.Ε και ο Νικόλα Τζι
μαρόλι από τον ESM

Με την ολοκλήρωση ίου
ασφαλιστικού και τη σημαντική
πρόοδο στα χρηματοπιστωτικά
και στο δημοσιονομικό η
χθεσινή μέρα βρήκε την
κυβέρνηση και τους δανειστές
σε απόσταση αναπνοής από την
ανακοίνωση της τεχνικής
συμφωνίας που αναμένεται
εκτός απρόοπτου σήμερα
Ανακουφισμένος ο Ευκλ
Τσακαλώτος βάζει πλώρη για
συναντήσεις κορυφής στις ΗΠΑ

Ελλάδα

Εξοδος πριν χα Χριστούγεννα

•

►Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΟΥΛΟ Υ

λειδώνει εκτός απρόοπτου σήμερα
το τελικό κείμενο της τεχνικής
Staff Level Agreement SLA
μεταξύ της κυβέρνησης και των δανει
στών στην τελευταία μαραθώνια
για τα προαπαιτούμενα της
3ης αξιολόγησης Για να μην κλείσουμε
συμφωνίας

συνάντηση

σήμερα θα πρέπει να έρθει ο ουρανός
ανάποδα δήλωσε χθες στην Εφ
Συν αξιωματούχος του οικονομικού
επιτελείου που μετέχει σε αυτές τις
και εκτιμά ότι το θέμα της
συναντήσεις

αναδιάρθρωσης των οικογενειακών
επιδομάτων δεν θεωρείται δα και τόσο
μεγάλο αγκάθι για να μη βγει λευκός
καπνός σήμερα από το Χίλτον
Αλλωστε χθες έκλεισαν και οι τελευταίες
λεπτομέρειες στο ασφαλιστικό
ενώ και στα χρηματοπιστωτικά και

στο δημοσιονομικό υπήρξε σημαντική
πρόοδος Το θέμα του δημοσιονομικού
που θεωρείται ότι έχει τον ίδιο βαθμό
ευαισθησίας με τα επιδόματα αφού έχει
να κάνει με τα προληπτικά μέτρα της
διετίας 2019-2020 περικοπές στις
και το αφορολόγητο επανήλθε
χθες στο τραπέζι
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο
πλευρές συζήτησαν μια καλύτερη
στο τεχνικό κείμενο των
που έχουν ήδη νομοθετηθεί και
προβλέπουν ταχύτερη εφαρμογή των
συντάξεις

διατύπωση

διατάξεων

μειώσεων στις κύριες και τις επικουρικές
συντάξεις κανονικά είναι από
χην 1η Ιανουαρίου του 2019 αλλά και
στο αφορολόγητο ποσό από την 1η
Ιανουαρίου

του 2020 σε περίπτωση που
απειληθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για
3,5 του ΑΕΠ το 2018 το ΔΝΤ
δίνει πρόβλεψη έως 2,6 στην καλύτε
πλεόνασμα

ρη αλλά για την ώρα κρατά κλειστά τα
χαρτιά στη διαπραγμάτευση
Ποιος θα κρίνει ότι ο στόχος του
πλεονάσματος δεν πρόκειται
να επιτευχθεί Το ΔΝΤ φυσικά με τον
ρόλο του παρατηρητή που έχει στο ελληνικό
πρόγραμμα Σε αυτό ακριβώς το σημείο
κρύβεται και ο δράκος της τεχνικής
συμφωνίας του επικαιροποιημένου
μνημονίου δηλαδή που θα υπογράψουν
οι δύο πλευρές σήμερα στο Χίλτον και
θα ακολουθήσει η επικύρωσή του τη
Δευτέρα από τους υπουργούς Οικονομικών
της ευρωζώνης στο Eurogroup
Μετά το Συμβούλιο ο δρόμος είναι
ανοιχτός για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
ο οποίος ανακουφισμένος από τη συμφωνία
θα αναχωρήσει την Πέμπτη για
τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου τη
Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου από το βήμα του
19ου συνεδρίου Invest in Greece της
πρωτογενούς

Η χρονική στιγμή στην οποία γίνεται
εξυπηρετεί τα ελληνικά σχέδια για τη νέα
έξοδο στις διεθνείς αγορές τώρα πριν
από τα Χριστούγεννα έως την Παρασκευή
19 Δεκεμβρίου 2017 ή το νέο έτος
πριν από την πολιτική συμφωνία για
την 3η αξιολόγηση στο Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου του 2018 από 15 έως
19 Ιανουαρίου του 2018 με την έκδοση
ομολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας
Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις

εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην
ελληνική οικονομία αλλά και τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά
και σε τομείς όπως είναι τα κρατικά
και εταιρικά ομόλογα η ενέργεια η
ανάπτυξη των υποδομών η αγορά των
ακινήτων ο τουρισμός ο τραπεζικός
τομέας η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και η ναυτιλία
Χαιρετισμό στο συνέδριο μέσω
μηνύματος θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενώ
παρόντες από ελληνικής πλευράς θα είναι
επίσης ο υπουργός Οικονομίας και
τηλεοπτικού

Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου η
υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά
και ο Γιώργος Πιτσιλάς διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
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Τα 12 σηµεία της τεχνικής συµφωνίας Ελλάδας - δανειστών - Επικύρωση του
SLA στο Eurogroup στις 4/12

Στο συνέδριο της Capital Link ο Τσακαλώτος
«Κλειδώνει» -εκτός απροόπτου- σήµερα το τελικό κείµενο της τεχνικής συµφωνίας (Staff Level
Agreement - SLA) µεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών στην τελευταία µαραθώνια
συνάντηση για τα προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης.
Άλλωστε χθες έκλεισαν και οι τελευταίες λεπτοµέρειες στο ασφαλιστικό, την ενέργεια ενώ και στα
χρηµατοπιστωτικά και στο δηµοσιονοµικό υπήρξε σηµαντική πρόοδος.
Το θέµα του δηµοσιονοµικού, που θεωρείται ότι έχει τον ίδιο βαθµό ευαισθησίας µε τα επιδόµατα αφού
έχει να κάνει µε τα προληπτικά µέτρα της διετίας 2019-2020 (περικοπές στις συντάξεις και το
αφορολόγητο) επανήλθε χθες στο τραπέζι.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζήτησαν µια καλύτερη διατύπωση στο τεχνικό κείµενο των
διατάξεων που έχουν ήδη νοµοθετηθεί και προβλέπουν ταχύτερη εφαρµογή των µειώσεων στις κύριες και
τις επικουρικές συντάξεις (κανονικά είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2019) αλλά και στο αφορολόγητο
ποσό (από την 1η Ιανουαρίου του 2020) σε περίπτωση που απειληθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για πλεόνασµα
3,5% του ΑΕΠ το 2018 (σ.σ. το ΔΝΤ δίνει πρόβλεψη έως 2,6% στην καλύτερη, αλλά για την ώρα κρατά
κλειστά τα χαρτιά στη διαπραγµάτευση).
Ποιος θα κρίνει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος δεν πρόκειται να επιτευχθεί; Το ΔΝΤ φυσικά
µε τον ρόλο του παρατηρητή που έχει στο ελληνικό πρόγραµµα.
Σε αυτό ακριβώς το σηµείο κρύβεται και ο «δράκος» της τεχνικής συµφωνίας, του επικαιροποιηµένου
µνηµονίου δηλαδή που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές σήµερα στο «Χίλτον» και θα ακολουθήσει η
επικύρωσή του τη Δευτέρα από τους υπουργούς Οικονοµικών της ευρωζώνης στο Eurogroup.
Μετά το Συµβούλιο, ο δρόµος είναι ανοιχτός για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος
ανακουφισµένος από τη συµφωνία θα αναχωρήσει την Πέµπτη για τις Ηνωµένες Πολιτείες
προκειµένου τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital
Link» να προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες που θα συµµετέχουν και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού την Ελλάδα ως επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες στο συνέδριο θα είναι η C.
Lagarde από το ΔΝΤ, ο D. Kostelo από την Ε.Ε. και ο N. Tzimaroli Τζιµαρόλι από τον ESM.
Η χρονική στιγµή στην οποία γίνεται εξυπηρετεί τα ελληνικά σχέδια για τη νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές
τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα έως την Παρασκευή 19 Δεκεµβρίου 2017 ή το νέο έτος, πριν από την
πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου του 2018 (από 15 έως 19
Ιανουαρίου του 2018) µε την έκδοση οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας.
Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Αναλυτικότερα, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο προβλέπει:
1. Νοµοθεσία ώς τον Μάιο του 2018 για το ενδεχόµενο ταχύτερης µείωσης του αφορολόγητου ορίου (από
το 2019, αντί του 2020) σε περίπτωση που το ΔΝΤ θεωρεί ότι υπάρχουν «κενά» σε ό,τι αφορά τους στόχους
για τα «πρωτογενή πλεονάσµατα».
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για τα «πρωτογενή πλεονάσµατα».
2. Καθιέρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και για οφειλές προς την εφορία και τα Ταµεία.
Οι δανειστές έχουν θέσει την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ως προϋπόθεση για να κλείσει η
4η αξιολόγηση. Αναµένεται η απόφαση των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γιώργου Πιτσιλή που θα ανάβει το
πράσινο φως για τη διενέργεια πλειστηριασµών ακινήτων οφειλετών του Δηµοσίου στην εµπορική αξία
αντί για την αντικειµενική.
3. Εξάλειψη του ΕΚΑΣ µέχρι το τέλος του 2019, µε περαιτέρω εξοικονοµήσεις ύψους 808 εκατ. το 2018 και
853 εκατ. το 2019.
4. Νέο «ψαλίδι» στα κοινωνικά και τα προνοιακά επιδόµατα. Το µέτρο θα µπει από την 1η Ιανουαρίου 2018
σε εφαρµογή.
5. Νέα νοµοθεσία για την προκήρυξη των απεργιών από τα πρωτοβάθµια σωµατεία που θα προβλέπει
απαρτία 50%.
6. Μηχανισµό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και συµβούλους απασχόλησης σε άτοµα
που αναζητούν εργασία.
7. Απλούστευση της εργατικής νοµοθεσίας µέσω της κωδικοποίησης των σχετικών νόµων σε Κώδικα
Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθµίσεων Εργασίας µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2018.
8. Πλήρη συγχώνευση όλων των ασφαλισµένων στον ΕΦΚΑ. Οι αρχές θα ζητήσουν από τη Eurostat να
διατυπώσει επίσηµη γνώµη για το αν τα ασφαλιστικά ταµεία που δεν έχουν συγχωνευτεί στον ΕΦΚΑ (π.χ.
ΕΔΟΑΕΠ) αποτελούν ιδιωτικούς φορείς κ.ά.
9. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των αυτοαπασχολούµενων.
10. Τυχόν µείωσή τους θα αντισταθµιστεί µε αυξήσεις στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, για την είσπραξη
των 2,65 δισ. σε ετήσια βάση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να στείλει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
στους φορολογούµενους από τον Ιούνιο αντί για το τέλος Αυγούστου όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια.
Η πληρωµή της πρώτης δόσης του φόρου ακινήτων θα γίνει τον Ιούλιο και θα συµπέσει µε την πρώτη δόση
του φόρου εισοδήµατος του επόµενου έτους.
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 σε έξι µηνιαίες
δόσεις µέχρι το τέλος του έτους αντί για πέντε που εξοφλείται φέτος και εξοφλήθηκε το 2016.
11. Κατάργηση νοµικής προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς.
12. Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 03 Δεκέµβριος 2017 14:30
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Συµφωνία... «εκτός κι αν έρθει ο ουρανός ανάποδα»
AP Photo/Yorgos Karahalis Μάριος Χριστοδούλου
«Κλειδώνει» -εκτός απροόπτου- σήµερα το τελικό κείµενο της τεχνικής συµφωνίας (Staff Level Agreement SLA) µεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών στην τελευταία µαραθώνια συνάντηση για τα
προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης.
«Για να µην κλείσουµε σήµερα θα πρέπει να έρθει ο ουρανός ανάποδα», δήλωσε χθες στην «Εφ.Συν.»
αξιωµατούχος του οικονοµικού επιτελείου που µετέχει σε αυτές τις συναντήσεις και εκτιµά ότι το θέµα
της αναδιάρθρωσης των οικογενειακών επιδοµάτων δεν θεωρείται δα και τόσο µεγάλο «αγκάθι» για να µη
βγει «λευκός καπνός» σήµερα από το «Χίλτον».
Αλλωστε χθες έκλεισαν και οι τελευταίες λεπτοµέρειες στο ασφαλιστικό, ενώ και στα χρηµατοπιστωτικά
και στο δηµοσιονοµικό υπήρξε σηµαντική πρόοδος.
Το θέµα του δηµοσιονοµικού, που θεωρείται ότι έχει τον ίδιο βαθµό ευαισθησίας µε τα επιδόµατα αφού
έχει να κάνει µε τα προληπτικά µέτρα της διετίας 2019-2020 (περικοπές στις συντάξεις και το
αφορολόγητο) επανήλθε χθες στο τραπέζι.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζήτησαν µια καλύτερη διατύπωση στο τεχνικό κείµενο των
διατάξεων που έχουν ήδη νοµοθετηθεί και προβλέπουν ταχύτερη εφαρµογή των µειώσεων στις κύριες και
τις επικουρικές συντάξεις (κανονικά είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2019) αλλά και στο αφορολόγητο
ποσό (από την 1η Ιανουαρίου του 2020) σε περίπτωση που απειληθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για πλεόνασµα
3,5% του ΑΕΠ το 2018 (το ΔΝΤ δίνει πρόβλεψη έως 2,6% στην καλύτερη, αλλά για την ώρα κρατά κλειστά
τα χαρτιά στη διαπραγµάτευση).
Ποιος θα κρίνει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος δεν πρόκειται να επιτευχθεί; Το ΔΝΤ φυσικά
µε τον ρόλο του παρατηρητή που έχει στο ελληνικό πρόγραµµα.
Σε αυτό ακριβώς το σηµείο κρύβεται και ο «δράκος» της τεχνικής συµφωνίας, του επικαιροποιηµένου
µνηµονίου δηλαδή που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές σήµερα στο «Χίλτον» και θα ακολουθήσει η
επικύρωσή του τη Δευτέρα από τους υπουργούς Οικονοµικών της ευρωζώνης στο Eurogroup.
Μετά το Συµβούλιο, ο δρόµος είναι ανοιχτός για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος, ανακουφισµένος από
τη συµφωνία, θα αναχωρήσει την Πέµπτη για τις Ηνωµένες Πολιτείες προκειµένου τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να προβάλει µπροστά σε
ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες που θα συµµετέχουν
και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες στο συνέδριο θα είναι η
Κριστίν Λαγκάρντ από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιµαρόλι από τον ESM.

Εξοδος πριν τα Χριστούγεννα
AP Photo/Rene Rossignaud
Η χρονική στιγµή στην οποία γίνεται εξυπηρετεί τα ελληνικά σχέδια για τη νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές
τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα έως την Παρασκευή 19 Δεκεµβρίου 2017 ή το νέο έτος, πριν από την
πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου του 2018 (από 15 έως 19
Ιανουαρίου του 2018) µε την έκδοση οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας.
Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Χαιρετισµό στο συνέδριο µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
ενώ παρόντες από ελληνικής πλευράς θα είναι επίσης ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά και ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Τα 12 σηµεία της τεχνικής συµφωνίας Ελλάδας - δανειστών - Επικύρωση του
SLA στο Eurogroup στις 4/12
Τα 12 σηµεία της τεχνικής συµφωνίας Ελλάδας - δανειστών
«Κλειδώνει» -εκτός απροόπτου- σήµερα το τελικό κείµενο της τεχνικής συµφωνίας (Staff Level
Agreement - SLA) µεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών στην τελευταία µαραθώνια
συνάντηση για τα προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης. Άλλωστε χθες έκλεισαν και οι
τελευταίες λεπτοµέρειες στο ασφαλιστικό, την ενέργεια ενώ και στα χρηµατοπιστωτικά και
στο δηµοσιονοµικό υπήρξε σηµαντική πρόοδος.
Το θέµα του δηµοσιονοµικού, που θεωρείται ότι έχει τον ίδιο βαθµό ευαισθησίας µε τα επιδόµατα αφού
έχει να κάνει µε τα προληπτικά µέτρα της διετίας 2019-2020 (περικοπές στις συντάξεις και το
αφορολόγητο) επανήλθε χθες στο τραπέζι.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζήτησαν µια καλύτερη διατύπωση στο τεχνικό κείµενο των
διατάξεων που έχουν ήδη νοµοθετηθεί και προβλέπουν ταχύτερη εφαρµογή των µειώσεων στις κύριες και
τις επικουρικές συντάξεις (κανονικά είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2019) αλλά και στο αφορολόγητο
ποσό (από την 1η Ιανουαρίου του 2020) σε περίπτωση που απειληθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για πλεόνασµα
3,5% του ΑΕΠ το 2018 (σ.σ. το ΔΝΤ δίνει πρόβλεψη έως 2,6% στην καλύτερη, αλλά για την ώρα κρατά
κλειστά τα χαρτιά στη διαπραγµάτευση).
Ποιος θα κρίνει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος δεν πρόκειται να επιτευχθεί; Το ΔΝΤ φυσικά
µε τον ρόλο του παρατηρητή που έχει στο ελληνικό πρόγραµµα.
Σε αυτό ακριβώς το σηµείο κρύβεται και ο «δράκος» της τεχνικής συµφωνίας, του επικαιροποιηµένου
µνηµονίου δηλαδή που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές σήµερα στο «Χίλτον» και θα ακολουθήσει η
επικύρωσή του τη Δευτέρα από τους υπουργούς Οικονοµικών της ευρωζώνης στο Eurogroup.
Στο συνέδριο της Capital Link ο Τσακαλώτος
Μετά το Συµβούλιο, ο δρόµος είναι ανοιχτός για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος ανακουφισµένος από
τη συµφωνία θα αναχωρήσει την Πέµπτη για τις Ηνωµένες Πολιτείες προκειµένου τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να προβάλει µπροστά σε
ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες που θα συµµετέχουν
και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες στο συνέδριο θα είναι η C.
Lagarde από το ΔΝΤ, ο D. Kostelo από την Ε.Ε. και ο N. Tzimaroli Τζιµαρόλι από τον ESM.
Η χρονική στιγµή στην οποία γίνεται εξυπηρετεί τα ελληνικά σχέδια για τη νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές
τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα έως την Παρασκευή 19 Δεκεµβρίου 2017 ή το νέο έτος, πριν από την
πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου του 2018 (από 15 έως 19
Ιανουαρίου του 2018) µε την έκδοση οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας.
Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Αναλυτικότερα, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο προβλέπει:
1. Νοµοθεσία ώς τον Μάιο του 2018 για το ενδεχόµενο ταχύτερης µείωσης του αφορολόγητου ορίου (από
το 2019, αντί του 2020) σε περίπτωση που το ΔΝΤ θεωρεί ότι υπάρχουν «κενά» σε ό,τι αφορά τους στόχους
για τα «πρωτογενή πλεονάσµατα».
2. Καθιέρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και για οφειλές προς την εφορία και τα Ταµεία.
Οι δανειστές έχουν θέσει την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ως προϋπόθεση για να κλείσει η
4η αξιολόγηση. Αναµένεται η απόφαση των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γιώργου Πιτσιλή που θα ανάβει το
πράσινο φως για τη διενέργεια πλειστηριασµών ακινήτων οφειλετών του Δηµοσίου στην εµπορική αξία
αντί για την αντικειµενική.
3. Εξάλειψη του ΕΚΑΣ µέχρι το τέλος του 2019, µε περαιτέρω εξοικονοµήσεις ύψους 808 εκατ. το 2018 και
853 εκατ. το 2019.
4. Νέο «ψαλίδι» στα κοινωνικά και τα προνοιακά επιδόµατα. Το µέτρο θα µπει από την 1η Ιανουαρίου 2018
σε εφαρµογή.
5. Νέα νοµοθεσία για την προκήρυξη των απεργιών από τα πρωτοβάθµια σωµατεία που θα προβλέπει
απαρτία 50%.
6. Μηχανισµό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και συµβούλους απασχόλησης σε άτοµα
που αναζητούν εργασία.
7. Απλούστευση της εργατικής νοµοθεσίας µέσω της κωδικοποίησης των σχετικών νόµων σε Κώδικα
Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθµίσεων Εργασίας µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2018.
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8. Πλήρη συγχώνευση όλων των ασφαλισµένων στον ΕΦΚΑ. Οι αρχές θα ζητήσουν από τη Eurostat να
διατυπώσει επίσηµη γνώµη για το αν τα ασφαλιστικά ταµεία που δεν έχουν συγχωνευτεί στον ΕΦΚΑ (π.χ.
ΕΔΟΑΕΠ) αποτελούν ιδιωτικούς φορείς κ.ά.
9. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των αυτοαπασχολούµενων.
10. Τυχόν µείωσή τους θα αντισταθµιστεί µε αυξήσεις στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, για την είσπραξη
των 2,65 δισ. σε ετήσια βάση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να στείλει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
στους φορολογούµενους από τον Ιούνιο αντί για το τέλος Αυγούστου όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια.
Η πληρωµή της πρώτης δόσης του φόρου ακινήτων θα γίνει τον Ιούλιο και θα συµπέσει µε την πρώτη δόση
του φόρου εισοδήµατος του επόµενου έτους.
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 σε έξι µηνιαίες
δόσεις µέχρι το τέλος του έτους αντί για πέντε που εξοφλείται φέτος και εξοφλήθηκε το 2016.
11. Κατάργηση νοµικής προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς.
12. Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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Το συνέδριο
στη Νέα Υόρκη
Tis ßaÄrajES tous ετοιμάζουν για τη Νέα
Υόρκη για το καθιερωμένο συνέδριο Εένων

επενδυτών οι υπουργοί Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώπκ Οικονομία5
Δημήτρη

Παπαδημητρίου Τουρισμού
Ελενα Κουντουρά ο γενικ05 γραμματέα5

ToupiauKÙs Πολιτική5 Γιώργο5 TziàMas
και ο ndopyos nrroiÂns tos ΑΜΕ Το εν
λόγω συνέδριο έχει καταντήσει
εμποροπανήγυρη

διότι οι πολύ σοβαροί
επενδυτέβ δεν χάνουν τον χρόνο tous otis

δημόσιε5 σχέσεΐ5 Στο παρελθόν Enions
είχαμε ευτράπελα με Ελληνα υπουργό
που έτρεχε με λιμουζίνα να αγοράσει
ακριβές μάρκες σε πολυκατάστημα και
τελικά έγινε talk of the town σε μία από
τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι φέτος
από το συνέδριο απουσιάζουν επιδεικτικά
ο Τζον Πόλσον και ο Πρεμ Γουάτσα Ο
πρώτος μάλιστα όταντο 20ΐ6 είχε επιστρέψει
στη Νέα Υόρκη είπε σε Ελληνοαμερι
κάνο επιχειρηματία Mas κορόιδεψε ο
Tompas
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Monday, December 11, 2017
The Metropolitan Club, One East 60th St., New York City
In Cooperation With

||||||

t:N LTD

Global Lead Sponsors

NYSE
The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday, December 11, 2017. This is an
International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks. The
Forum will feature government and business leaders from Greece, Europe and the United States, and top executives from the investment, financial and business
communities. The timing for this Forum is optimal. After years of recession, Greece is slowly returning to a period of economic growth and aims to position itself as
an attractive investment and business destination.

This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and networking opportunities. December mark's the 1 9 year milestone of Capital
Link's commitment to raising awareness about Greece as an investment destination, to a wider investor universe. The conference will feature the developments and
reforms in the Greek economy and the Greek government programme for the economy and investments. Also, the latest trends in the capital markets and specific
sectors with topics such as Government and Corporate Bonds, energy, infrastructure development, real estate, tourism, banking, non-performing loans
management, and global shipping.
The Ambassador of Greece to the USA, Hon. Haris Lalacos will provide the opening remarks to the Forum.
The Ambassador of the United States in Greece, Hon. Geoffrey R. Pyatt will provide his remarks on the topic "Energy & Geopolitics: The New Landscape".
H.E. Alexis Tsipras, Prime Minister of the Hellenic Republic will send the Government's message to the international investor Community via webcast.

Five Greek Government Officials
Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Hellenic Republic, who is the Luncheon Keynote Speaker · Hon. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy &
Development, Hellenic Republic · Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism, Hellenic Republic · Mr. George Tziallas. Secretary General for Tourism Policy and
Development, Ministry of Tourism · Mr. George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, Hellenic Republic.
Seven Global Investment Banks
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.

Four Greek Systemic Banks
Piraeus Bank - κ. Christos Megalou, CEO · National Bank of Greece - κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO · Eurobank Ergasias SA - κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman
& Chairman of Hellenic Bank Association · Alpha Bank - κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO · Piraeus Bank - κ. George Georgakopoulos, Executive
General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio · National Bank of Greece - κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Alpha Bank - κ. Theodoras Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking.

Senior Representatives From Greek, European & International Organizations
Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs · Mr. Nicola Giammarioli, Head of
Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM) · Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank ■ Mr. loannis Kaltsas,
Head of Division, European Investment Bank · Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development · Dr. Martin
Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund · Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA.
International Investors
Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO · Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director · Waterwheel Capital Management - Mr. John
Wollen, Founder, Portfolio Manager · Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer · Amerra Capital Mr. Thor Talseth, Managing

-

Director.

Corporate CEOs from Greece and the United States
Other Participating Companies & Organizations
Allen & Oven/ LLP · A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm · Alpha Bank · Apollo Management International LLP · Atlantic Bank · AXIA Capital Markets · Eldorado
Gold Corporation · Enterprise Greece · Eurobank Ergasias SA · ΕΥ · First Athens Corporate Finance Fitch Ratings Inc. · Greek National Tourism Organization
• Grivalia Properties ■ Hellenic Bank Association · Hellenic Corporation of Assets & Participations SA · Hellenic Petroleum SA · Intralot ■ Lambadarios Law Firm
• Lamda Development · Levant Partners · Marriott International Inc.
McKinsey & Company · Moody's Investor Service · Morgan Stanley · MYTILINEOS SA
• National Bank of Greece · NBG Pangaea REIC · Noble Energy · Oliver Wyman · ONEX Technologies, Inc. · Opap · OTE Group of Companies · Papastratos · Philip
Morris International · Piraeus Bank · Public Power Corporation SA (PPC) · Reed Smith ■ Seaspan Corporation · Shearman & Sterling (London) LLP · Star Bulk
Carriers · SteelShips · Tsakos Energy Navigation · Tellurian, Inc. · Watson Farley & Williams · Zepos & Yannopoulos

·

·

Global Shipping Companies
Seaspan Corporation, Star Bulk Carriers, SteelShips, Tsakos Energy Navigation

Sponsors
Citi and Tsakos Energy Navigation are Global Lead Sponsors of the Forum for nine years in a row.
In Cooperation With: New York Stock Exchange
Platinum Sponsors: Piraeus Bank, National Bank of Greece
Gold Sponsors: BNP Paribas, EY, Goldman Sachs, OTE Group of Companies, UBS
Grand Sponsors: Allen & Overy LLP, A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Axia Ventures Group Ltd, Calamos Investments, Credit Suisse, Deutsche Bank,
Papastratos, Reed Smith, Shearman & Sterling, Watson Farley & Williams

Sponsors: Alpha Bank, Eldorado Gold Corporation, Enterprise Greece, Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance, Greek National Tourism
Organization, Grivalia Properties, Hellenic Petroleum SA, Intralot, Lambadarios Law Firm, Lamda Development, Levant Partners, McKinsey & Company,
MYTILINEOS SA, NBG Pangaea REIC, Oliver Wyman, ONEX Technologies, Inc.. Opap, Public Power Corporation S.A.-Hellas, Zeppos & Yannopoulos

Supporting Sponsor: Atlantic Bank
2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD

The "2017 Hellenic Capital Link Leadership Award" will be presented to Mr. Andre Calantzopoulos, CEO - Philip Morris International for his outstanding
contribution to Greece, during an official dinner at The Harvard Club, on Monday, December 11, 2017.
The Keynote Speaker will be Mr. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
"Ï^S^—

State.

Registration is by Invitation Only.
For more details and registration, please visit: http://foruma.capltnltlnlE.com/greece/2017
For more information please contact: Olga Bornozi, Managing Director at obornozi@capitallink.com or +1(212)661-7566 in NY
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Από τον

Μόριο Ροζάκο
mrozakos@dimokratianews.gr

«γην και
ύδωρ» otous δανειοτέβόοον αφορά

tous πλειστηΔινονταβ

ριασμούβ ακόμα και ms „
πρώτηβ κατοικιαβ, τα
τριτέκνων, πολυτέκνων,
επιδόματα

αναπήρων και φοιτητών,
την πώληση κομβικών

λιγνιτικών μονάδων
ms ΔΕΗ και την εφαρμογή
πρόσθετων μέτρων λι-

Τι θυσίασε η κυβέρνηση
για να κλείσει οριστικά

^ηιν τρίτη αξιολόγηση!

Τέλος omv προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Φεβρουάριο, «ψαλίδι» στα
επιδόματα τριτέκνων, πολυτέκνων και οιναπηρων, νέες περικοπές σης συντάξεις,
αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο και πλεόνασμα μεγαλύτερο και από το 3,5%

βάση για να περικοπεί από
το 2019 μέροβ ms «προσωniKiis διαφοράβ».
■ Εσκυψε το κεφάλι στη

ρήτρα που δεσμεύει την
Ελλάδα να επισπεύσει την
περαιτέρω μείωση του

αφορολόγητου

ορίου κατά ένα
éxos (από το 2019, αντί για
το 2020), σε περίπτωση που
το ΔΝΤ κρίνει στα μέσα του
2018 ότι η Ελλάδα δεν μπορεί

να πετύχει mus δημοσιονομικούβ otoxous ms

εγκωμιαστικά σχόλια για

xpovias.
■ Αποδέχτηκε αλλαγέβ
στον συνδικαλιστικό νόμο,
που αφορούν την απαιτούμενη
πλειοψηφία (50+1)
για τη λήψη anôcpaons για
απεργιακέβ κινητοποιήσει
από τα πρωτοβάθμια
σωματεία.
■ Συμφώνησε να αναπροσαρμόσει
τιβ αντικειμενικέβ αξιεβ των ακινήτων τον

την «εντυπωσιακή πρόοδο»
που επετεύχθη την περα-

ερχόμενο Μάρτιο, προχωρώνταβ ôpcos ταυτόχρονα m

τότηταβ από την 1η Ιανουαρίου,
η κυβέρνηση κόβει
το νήμα ms τρίτηβ αξιολόγησης
πριν από την εκπνοή
του 2017.
Ο υπουργόβ Οικονομικών
Ευκλείδηβ ΤσακαλώTOs αναμένεται να αποσπάσει
στο αυριανό Eurogroup

επιχειρησιακά

«Ανοιχτή» και

Επέκτασητων
ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών
και για χρέη
στο Δημόσιο

η μείωση του

αφορολογήτου
κατά έναν χρόνο
νωρίτερα
σε αλλαγέβ orous συντελεatés του ΕΝΦΙΑ ώστε να

σμένη εβδομάδα. Ετσι, θα
μεταβεί αμέσωβ μετά με...
άλλον αέρα στη Νέα Υόρκη,
για επαφέβ με επενδυτές
και για το 19ο συνέδριο
του Capital Link cms 11
στο οποίο ομιληtés θα είναι και οι επικεφα-

μη μειωθούν οι εισπράξειβ*.
(2,65 δισ. ευρώ ετησίωβ).
■ Οχι μόνο ασπάστηκε τον
στόχο για πρωτογενέβ
3,5% του ΑΕΠ το
2018, αλλά στο τελικό σχέδιο
πλεόνασμα

Δεκεμβρίου,

του Προϋπολογισμού
ανέβασε τον πήχη ακόμα
ψηλότερα, οτο 3,82%, δηλαδή
στα 7,051 δισ. ευρώ

λήβ των δανειστών.

Η ελληνική πλευρά

καλείται

να υλοποιήσει μια
πρώτη ομάδα προαπαιτούμενων
μέτρων πριν από τα

Χριστούγεννα και μια δεύτερη,
μεγαλύτερη, cms αρxés του νέου érous, ώστε το
κουαρτέτο των δανειστών
να συντάξει την καθιερωμένη
έκθεση ουμμόρφωons και αυτή να αξιολογηθεί
από το Euro Working
Group cms 11 Ιανουαρίου.

Η τήρηση αυτού του

χρονοδιαγράμματοβ θα
να εγκριθεί η εκταμίευση

επιτρέψει

ms επόμενα δανειακήβ ôôons στο πρώτο
Eurogroup του 2018, cms

(587.000.000 ευρώ
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την αποχώρηση του από τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους
των δανειστών

22 Ιανουαρίου, και να
έπειτα οι συζητήσειβ για την περαιτέρω
του xpéous, τον ρόλο
του ΔΝΤ και το «υβριδικό»
μοντέλο εποπτεία^ ins
xcipos pas μετά τον Αύγουστο.
Στην αγωνιώδη προσπάθειά ms να ρίξει την αυλαία
ttls τρίτηβ αξιολογήστε
και να δείξει όη πλέον οι διαρχίσουν

ελάφρυνση

απραγματεύσειβ μετατοπίζονται

στην «επόμενη μέρα»
των Μνημονίων, η
έκανε δραμσηκέβ
υποχωρήσειβ. Ειδικότερα:
■ θυσίασε από τον
την προστασία
κυβέρνηση

Φεβρουάριο

ms πρώτηβ κατοικία^ από
πλειστηριασμούβ με βάση
τον νόμο Κατσέλη και
να επεκταθούν
δεσμεύτηκε

οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
οε υποθέσειβ οφειλών
npos το Δημόσιο.

■ Αποδέχτηκε μια

«μεταρρύθμιση»

των προνοιακών επιδομάτων από τη
νέα χρονιά, που συνεπάγεται
μειώσειβ για τριτέκνουβ
και πολυτέκνουβ, και
κριτήρια xopnvnons
των οικογενειακών παρο¬
αυστηρά

χών, δραστικό περιορισμό
των δικαιούχων των επιδομάτων

avannpias και στέγασηβ καθώβ και των
μεταφορών.
■ Συμφώνησε να ολοκληρώσει
cos το zéXos του τρέεπιδοτήσεων

τον επανυπολογισμό των ήδη
συντάξεων,
ο onoios θα αποτελέσει m

XOVTOS étous

καταβαλλόμενων

επιπλέον

του στόχου). Κύριο
«όχημα» νια την επίτευξη 5
του στόχου θα είναι πρόσθετα
ήδη ψηφισμένα μέτρα,
ôncûs η κατάργηση ms
έκπτωσηβ 10% επί του φόρου
oris ιατρικέβ δαπάνεβ,
η περικοπή του κονδυλίου =■
για το επίδομα θέρμανσηβ

κατά 50%, η κατάργηση
ms έκπτωσηβ φόρου 1,5%
κατά την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων *
μισθωτών και συνταξιούχων κ.λπ.
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ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Πολλές φορές σε συναντήσεις υψηλού
επιπέδου συμφωνείται η συγκρότηση
επιτροπών που θα εργαστούν για την
αναβάθμιση των διμερών σχέσεων Τις
περισσότερες φορές αυτές οι επιτροπές
μένουν στα χαρτιά Ωστόσο η ομάδα
εργασίας που συμφώνησαν να συγκροτήσουν
ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αλέξης
Τσίπρας δεν είχε αυτή την τύχπ
Την περασμένη εβδομάδα διεξήχθη η
πρώτη συνεδρίαση προπαρασκευαστικού
προφανώς χαρακτήρα ενώ από
αύριο θα κανονιστεί και νέα συνάντηση
των μελών της ώστε να τεθεί ένα
καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας των δύο
πλευρών στην οικονομία όπως λέει
στη στήλη εις εκ των συμμετεχόντων
Μάλιστα τα μέλη της ομάδας εργασίας
έχουν να τρέξουν και συγκεκριμένο
project την προετοιμασία της συνάντησης
που θα έχει ο υπουργός Οικονομίας
Δημήτρης Παπαδημητρίου με
τον Αμερικανό ομόλογό του Γουίλμπορ
Ρος στη Νέα Υόρκη στις 12 Δεκεμβρίου
στο πλαίσιο του ετήσιου φόρουμ που
οργανώνει η Capital Link Αλλωστε ο
πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ μόλις
την περασμένη Πέμπτη αναφέρθηκε
στον υπουργό Οικονομίας με θερμά
λόγια δηλώνοντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων ότι η συνεργασία των
δύο χωρών στον τομέα των επενδύσεων
δεν τελείωσε με την επίσκεψη του
Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ αλλά αντιθέτως
συνεχίζεται με τη στενή συνεργασία
Ρος και Παπαδημητρίου Δεν το λες
και λίγο
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Eurogroup: Επικυρώνεται η SLA αλλά ο Τσακαλώτος επικεντρώνεται σε νέο
οµόλογο, χρέος, µεταρρυθµίσεις της 4ης αξιολόγηση
Με το βλέµµα στραµµένο στο 2018 όπου από τον Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η τελευταία πράξη των
θρίλερ του Μνηµονίου
Ο υπουργός Οικονοµικών που σήµερα (4/12) µεταβαίνει στο Εurogroup έχει ήδη ξεκινήσει να
µελετά τα σενάρια που αφορούν την «επόµενη µέρα» - και όχι απαραίτητα αυτά που
συνδέονται µε την µεταµνηµονιακή εποχή και τις δεσµεύσεις που θα αναλάβει η χώρα µετά
τις 20 Αυγούστου. «Επόµενη µέρα» για τον «στρατηγό» της πλατείας Συντάγµατος είναι και η
έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την άντληση «φρέσκου» επενδυτικού χρήµατος µε την έκδοση ενός
οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους - ΟΔΔΗΧ) του
οποίου τα νήµατα κινεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος.
Άλλωστε επενδυτικού χαρακτήρα είναι και το ταξίδι του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ο υπουργός θα φύγει αυτή την Πέµπτη (7/12) για Νέα Υόρκη προκειµένου τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το
βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να προβάλει µπροστά σε ανώτατους
κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Christin Lagarde από
το ΔΝΤ , o Declan Costello από την ΕΕ και ο Νicola Giamarolli από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο «τετ α
τετ» µε τη Lagarde εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το Ταµείο
για το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε το ρόλο του
παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Delia Velculescu
ήταν ιδιαίτερα διαλλαχτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε στις
προηγούµενες αξιολογήσεις.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για
την κυβέρνηση ιδιαίτερα δε µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία.
Επίσης, η πώληση µονάδων της ΔΕΗ, αλλά και η ενσωµάτωση µέσα στο κείµενο των µέτρων λιτότητας ως
το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο ) βοήθησαν στην σύντµηση του χρόνου της 3ης
επισκόπησης.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει - σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό - αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα.
Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο πλην όµως µε
σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει… Τα µέτρα
για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις.
Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο ενώ το
«µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα κρατάει το ΔΝΤ.
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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«Συναίνεση» για ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Το κουαρτέτο έρχεται µε στόχο να εξασφαλίσει τεχνική συµφωνία – Η γερµανική
εκκρεµότητα, το κενό ηγεσίας στην Ευρωζώνη και το ασαφές µεταµνηµονιακό
µέλλον
Του Γιάννη Κιµπουρόπουλου
Περίπου δέκα µέρες προθεσµία διαθέτει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
αισιοδοξία που αποπνέει η συµπεριφορά του οικονοµικού επιτελείου ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει
ανώδυνα και το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο του νέου έτους. Στο Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου υπάρχει
η ευκαιρία είτε να επιτευχθεί το περίφηµο Staff Level Agreement, η τεχνική συµφωνία κουαρτέτου και
κυβέρνησης, είτε στη χειρότερη περίπτωση να διατυπωθεί η πολιτική βούληση των δανειστών, µε µια
δήλωση προόδου, να κλείσει σύντοµα η αξιολόγηση. Τυπικά στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22/1/2018.
Ευκαιρίες να «δοκιµαστεί» αυτή η δυνατότητα υπάρχουν κι άλλες, όπως το επενδυτικό συνέδριο της 11ης
Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη (Capital Link Forum) όπου θα διασταυρωθούν ξανά οι επικεφαλής του
κουαρτέτου µε υπουργούς και τραπεζίτες. Ή ακόµη η τελευταία ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής του χρόνου
(14-15/12). Ωστόσο το παιχνίδι θα κριθεί στην Αθήνα, όπου φτάνουν –την Τρίτη– οι επικεφαλής του
κουαρτέτου για να αξιολογήσουν πόσο έχει προχωρήσει η δουλειά µε τα τεχνικά κλιµάκια πάνω στα 101
προαπαιτούµενα της αξιολόγησης, µε ανοικτή την ηµεροµηνία αναχώρησης, ώστε να εξαντληθούν τα
περιθώρια για συµφωνία. Θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του EuroWorkingGroup (τη Δευτέρα) στην οποία
θα κριθεί η τελική ατζέντα προαπαιτούµενων που θα αποτυπωθεί στη συµφωνία, ώστε να πάρει
«πρωτόκολλο» ψήφισης από το ελληνικό κοινοβούλιο, ιδεωδώς µαζί µε τον νέο προϋπολογισµό.
Το «ψητό» του χρέους
Η κατάθεση του προϋπολογισµού 2018, ο οποίος ενσωµατώνει τη δέσµευση για υψηλό πρωτογενές
πλεόνασµα (3,8% του ΑΕΠ) παρά την προσγείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη στο 2,5%, αλλά και η
ψήφιση του νοµοσχεδίου για το «κοινωνικό µέρισµα», δείχνει ότι οι δανειστές δεν έχουν πρόθεση να
δηµιουργήσουν µεγάλα προσκόµµατα, εφόσον η συνέχιση της δηµοσιονοµικής λιτότητας είναι
διασφαλισµένη. Ακόµη και το δύστροπο ΔΝΤ εµφανίζεται εντυπωσιακά ανεκτικό, προφανώς γιατί η δική
του προτεραιότητα προκειµένου να ξεµπερδεύει µε την «ελληνική περιπέτεια» είναι να κλείσει η τρίτη
αξιολόγηση για να φτάσει στο «ψητό»: στα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα συζητηθούν στο πλαίσιο
της 4ης αξιολόγησης, το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο.
Τότε θα έχει γίνει σαφής και η κατάσταση των τραπεζών, αφού θα υπάρχουν τα αποτελέσµατα των stress
tests της ΕΚΤ και θα έχει λυθεί η –«παγωµένη» αλλά όχι αποσυρµένη– αµφιβολία του ΔΝΤ για το αν υπάρχει
ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης. Αµφιβολία που το ΔΝΤ έχει εισαγάγει στη συνάρτηση του χρέους. Θα
έχει επίσης αποσαφηνιστεί αν και πώς θα αλλάξει κάτι στο καθεστώς διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, µε
τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο θεωρητικά θα µπορούσε να έχει κάποιο νέο
ρόλο στη µεταµνηµονιακή επιτήρηση της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην απόπειρα να καλύπτει µε κάποιο
τρόπο τον δανεισµό της από τις αγορές.
Ο διάβολος στις λεπτοµέρειες
Το κλίµα «κατανόησης» που διαπερνά τη «µεγάλη εικόνα» της αξιολόγησης επισκιάζει τον διάβολο που
κρύβεται στις λεπτοµέρειες. Στις διαβουλεύσεις των κυβερνητικών στελεχών µε τα τεχνικά κλιµάκια του
κουαρτέτου είναι ανοικτά πολλά δύσκολα προαπαιτούµενα, και στο επίπεδο της συµφωνίας και σε αυτό
της εφαρµογής: η πώληση µονάδων της ΔΕΗ, ένα σαφέστερο και πιο «φιλόδοξο» σχέδιο για τις
αποκρατικοποιήσεις, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί ακινήτων, η µείωση των «κόκκινων δανείων», το
«τεστάρισµα» του εξωδικαστικού συµβιβασµού, η «µεταρρύθµιση» των κοινωνικών επιδοµάτων, η
αυστηροποίηση του πλαισίου για τις απεργίες, η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου και,
φυσικά, ένας πιο συγκεκριµένος επιµερισµός των µέτρων ύψους 1,8 δισ. (1% του ΑΕΠ) που κατ’ απαίτηση
του ΔΝΤ έχουν ήδη ενσωµατωθεί στον νέο προϋπολογισµό. Αυτά και άλλα πολλά πρέπει να συµφωνηθούν
στη διάρκεια των 4-5 ηµερών που θα βρίσκονται εδώ οι επικεφαλής του κουαρτέτου, να αποτυπωθούν σε
τεχνική συµφωνία, να πάρουν το «ο.κ.» του Eurogroup στις 4/12, να γίνουν πολυνοµοσχέδιο και να
ψηφιστούν παραµονές Χριστουγέννων.
Ωστόσο, αυτή ασυνήθιστη, σχεδόν παράδοξη «κανονικότητα» αυτής της αξιολόγησης, τουλάχιστον από
άποψη σχέσης κυβέρνησης και κουαρτέτου, έχει τις γκρίζες ζώνες της.
Από τη «Τζαµάικα» στην «Κένυα»
Η πρώτη και κυριότερη αφορά τις εξελίξεις στη Γερµανία, όπου οι διαπραγµατεύσεις για τον σχηµατισµό
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κυβέρνησης µετατοπίζονται από τη… «Τζαµάικα» στην «Κένυα», κατά το παράδοξο έθιµο να αναζητείται
αντιστοιχία της χρωµατικής σύνθεσης των κυβερνητικών εταίρων µε εθνικές σηµαίες. Το SPD φαίνεται να
εγκαταλείπει τη µετεκλογική του υπόσχεση για άρνηση συνεργασίας µε τη «Χριστιανική Ένωση» (CDU/CSU)
και παζαρεύει µεγάλο συνασπισµό µαζί της, µε τη συµµετοχή και των Πρασίνων. Σ’ έναν τέτοιο
κυβερνητικό συνασπισµό το ειδικό βάρος της Μέρκελ συρρικνώνεται δραµατικά και η καγκελάριος έχει το
δίληµµα που είχε µε τους Φιλελεύθερους, αλλά αντίστροφα: ενώ το FDP ήθελε «λιγότερη Ευρώπη»,
Σοσιαλδηµοκράτες και Πράσινοι θέλουν «περισσότερη». Δηλαδή, είναι πιο κοντά στο σχέδιο Μακρόν για τη
µετεξέλιξη της Ευρωζώνης. Κι αυτό επιφυλάσσει απαντήσεις και για το πώς θα διαµορφωθεί η
µεταµνηµονιακή επιτήρηση της Ελλάδας µετά τον Αύγουστο του 2018.
Κενό ηγεσίας στην Ευρωζώνη
Η δεύτερη γκρίζα ζώνη της αξιολόγησης, απόλυτα συναρτηµένη µε την προηγούµενη, είναι ότι οι
αποφάσεις για τη θεσµική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης είναι υπόθεση εβδοµάδων, αφού θεωρητικά στη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (14-15/12) θα καταληχθεί τουλάχιστον ένας οδικός χάρτης, µε
αφετηρία την µεταµόρφωση του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο. Με τον σχηµατισµό νέας
γερµανικής κυβέρνησης σε εκκρεµότητα είναι εξαιρετικά απίθανο η Μέρκελ να δεσµευτεί για τόσο
µακροπρόθεσµα σχέδια. Ίσως µάλιστα το γεγονός ότι είναι ολίγον… υπηρεσιακή καγκελάριος είναι ένα
καλό πρόσχηµα για να φρενάρει αποφάσεις, όχι µόνο για τον ESM, αλλά κυρίως για την τραπεζική ένωση.
Εκ πρώτης όψεως το κενό ηγεσίας στην Ε.Ε. που προκαλεί η γερµανική εκκρεµότητα το έχει καλύψει ο
Μακρόν, που αθροίζει υποστηρικτές γύρω από την πρότασή του – ανάµεσά τους και την ελληνική
κυβέρνηση, όπως φάνηκε από το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι. Ωστόσο, η µάχη για την εξουσία στην
Ευρωζώνη είναι αρκετά πιο περίπλοκη από ένα γαλλογερµανικό παζάρι. Όπως κατέδειξε και η έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (για την οποία γράψαµε εκτενώς την προηγούµενη εβδοµάδα),
υπάρχουν πολλοί πόλοι ισχύος στην Ευρωζώνη που… δεν δέχονται µύγα στο σπαθί τους, µε πρώτη την ΕΚΤ
που αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για τον ρόλο της στην ελληνική κρίση και στα τρία Μνηµόνια. Είναι
εξαιρετικά ασαφές πώς θα διαµορφωθεί ο συσχετισµός ισχύος ανάµεσα στην αποδυναµωµένη Κοµισιόν,
την «ανεξάρτητη» ΕΚΤ, τον ενισχυµένο σε νοµισµατικό ταµείο ESM, το «άτυπο» Eurogroup –για την
προεδρία του οποίου αναζητείται συµβιβασµός µέχρι τις 4/12, αλλιώς θα χρειαστεί να παραταθεί η θητεία
Ντάισελµπλουµ–, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των κρατών µελών.
Παραθεσµική επιτήρηση
Είναι άγνωστο αν θα τολµήσουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να πάνε και σε αλλαγή Συνθηκών. Η διακυβέρνηση
του ευρώ θα µείνει µάλλον για αρκετόν ακόµη καιρό στο επίπεδο της θεσµικής ασάφειας που επέτρεψε να
συντελεστεί το έγκληµα των Μνηµονίων εις βάρος της Ελλάδας και άλλων χωρών. Κι αυτό σηµαίνει ότι η
έξοδος από το Μνηµόνιο τον Αύγουστο του 2018 µπορεί να σηµάνει και είσοδο σε µιαν ακόµη περίοδο
πειραµατικής, υβριδικής και παραθεσµικής επιτήρησης. Μιας επιτήρησης µε αυτήν που ανάγκασε ακόµη και
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο –σάρκα εκ της σαρκός της ευρωκρατίας– να περιγράψει την µνηµονιακή
επταετία και τη συµπεριφορά της τρόικας περίπου ως µια κατάσταση ανοµίας.
anemosantistasis.blogspot.gr
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Αυτή είναι η Tεχνική Συµφωνία µε τους πιστωτές - Επικυρώνεται αύριο 4/12 στο
Eurogroup

Moscovici: Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία η τεχνική συµφωνία µε τους θεσµούς
(upd6) Επήλθε οριστική συµφωνία µεταξύ Ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών στα 12
βασικά σηµεία περί τις 20:40 στις 2 Δεκεµβρίου 2017.
Το Staff Level Agreement θα επικυρωθεί στο Eurogroup τη Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου 2017.
Έτσι µετά τη συµφωνία για τα οικογενειακά επιδόµατα το απόγευµα, επήλθε συµφωνία στα 12 βασικά
τεχνικά σηµεία, η επικυροποίηση των οποίων θα γίνει στις 4 Δεκεµβρίου στο προγραµµατισµένο Eurogroup.
Oι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν µε τους δανειστές, µε το ΦΠΑ στα νησιά να µένει σε εκκρεµότητα και να
µετατίθεται για αργότερα η συζήτηση για το φορολογικό συντελεστή.
Η συµφωνία της Ελλάδας µε τους δανειστές έκλεισε τόσο για τα προαπαιτούµενα της γ΄αξιολόγησης,όσο
και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν µέχρι την δ΄αξιολόγηση.
Όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος τις επόµενες µέρες θα κατατεθεί το σχετικό πολυνοµοσχέδιο στη Βουλή ενώ
µέσα στο 2018 θα έχουν υλοποιηθεί και οι τελευταίες µνηµονιακές δράσεις έως το Eurorgoup στις 22
Ιανουαρίου, ώστε να ακολουθήσει η εκταµίευση της δόσης των 5,5 δισ.ευρώ.
Η συνέχεια θα δοθεί µε τις συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους ενώ µε την τέταρτη και
τελευταία αξιολόγηση η οποία, στόχος είναι να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018.
Θεσµοί: Δέσµευση των ελληνικών αρχών για τα προαπαιτούµενα
Στόχος είναι η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού προγράµµατος το συντοµότερο
δυνατόν αναφέρουν οι θεσµοί σε ανακοίνωσή τους µετά τη σύναψη τεχνικής συµφωνία (SLA) σήµερα
(2/12./2017) µε τις ελληνικές αρχές.
«Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα συνήψαν τεχνική συµφωνία (SLA) µε τις ελληνικές αρχές σχετικά µε τη
δέσµη µέτρων του προγράµµατος του ESM
Αυτή θα παρουσιαστεί στο Eurogroup την ερχόµενη Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου 2017.
Οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν να εφαρµόσουν τις προαπαιτούµενες ενέργειες που είναι απαραίτητες για
να ολοκληρώσουν την 3η αξιολόγηση το συντοµότερο δυνατό ».
Moscovici: Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία η τεχνική συµφωνία µε τους θεσµούς
Ως θετικό στίγµα για την καταληκτική φάση του τρίτου προγράµµατος διάσωσης της Ελλάδας
χαρακτηρίζει ο επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων της Κοµισιόν, Pierre Μοscovici την επίτευξη της τεχνικής
συµφωνίας µεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσµών.
Επίσης κάνει λόγο για ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης για τους επενδυτές.
«Η επίτευξη συµφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο µετά από πολύ εποικοδοµητικές συζητήσεις στην Αθήνα.
Θα ενηµερώσω το Eurogroup τη Δευτέρα (4/12) για αυτά τα εξαιρετικά νέα.
Ισχυρό σήµα εµπιστοσύνης για τους επενδυτές στην.
Θετικό στίγµα για καταληκτική φάση προγράµµατος», σηµειώνει στη δήλωσή του ο κ. Moscovici.
Τσακαλώτος: Θα υλοποιήσουµε όλα τα προαπαιτούµενα όσο πιο γρήγορα µπορούµε
Τη δέσµευση της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει όλα τα προαπαιτούµενα όσο πιο γρήγορα γίνεται,
µετέφερε σε δηλώσεις του σήµερα (2/12) ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µετά την
επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας µε τους θεσµούς.
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«Έχουµε συµφωνήσει να κάνουµε όλα τα προαπαιτούµενα όσο πιο γρήγορα µπορούµε.
Άρα, έχουµε συµφωνία και για το τι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση και ποια
πράγµατα πρέπει να γίνουν, και ποια θα είναι στην ατζέντα της τέταρτης αξιολόγησης. Ήταν σε καλό
κλίµα -όπως βλέπετε κλείνουµε πολύ πιο γρήγορα από ότι παλαιότερα τις συναντήσεις», σηµείωσε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονοµικών.
«Νοµίζω ότι έχουµε αρκετά πράγµατα που κερδίσαµε στη διαπραγµάτευση που είµαι ευχαριστηµένος.
Όπως ότι στην κατάταξη των πιστωτών οι εργαζόµενοι θα µπορούν να παίρνουν πρώτα το 2,75 επί του
βασικού µισθού για έξι µήνες.
Δηλαδή οι εργαζόµενοι έχουν την απόλυτη προτεραιότητα πριν αρχίσουν οι άλλοι», συνέχισε.
Ανοιχτό παραµένει το ζήτηµα του ΦΠΑ στα νησιά.
«Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος για το 2018. Είναι κάπως ανοιχτό αυτό το ζήτηµα.
Αυτό που θα κάνουµε οπωσδήποτε είναι ότι ένα κοµµάτι από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων θα το
αλλάξουµε να είναι συγκεκριµένα γι' αυτά τα νησιά που έχουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα», ανέφερε ο κ.
Τσακαλώτος.
Η συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο θα παρουσιαστεί στο Eurogroup την προσεχή Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου, ενώ το
Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου είναι το ορόσηµο για την τυπική έγκριση της ολοκλήρωσης της γ'
αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος, θα κατατεθούν στη Βουλή κάποια νοµοσχέδια για τα προαπαιτούµενα
πριν από τα Χριστούγεννα και ένα πολυνοµοσχέδιο µετά από τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Ο υπουργός Οικονοµικών προσδιόρισε ως στόχο να κλείσει η δ' αξιολόγηση το διάστηµα Μαΐου- Ιουνίου
2018, επισηµαίνοντας ότι µετά το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα αρχίσει η διαδικασία για το χρέος, την
4η αξιολόγηση και την έξοδο από το πρόγραµµα.
Συµφωνία για τα οικογενειακά επιδόµατα
Συµφωνία επήλθε νωρίτερα κατά τιςυναντήσεις της ελληνικής πλευράς µε τους θεσµούς για τα
οικογενειακά επιδόµατα στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.
Κατά τη συνάντηση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανούς Φωτίου µε τους
εκπροσώπους των δανειστών συµφωνήθηκε αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων µε βάση εισοδηµατικά
κριτήρια.
Τα νέα επιδόµατα για το πρώτο παιδί διαµορφώνονται στα 70 ευρώ από 40 που είναι σήµερα.
Για το δεύτερο παιδί στα 140 ευρώ από 80 που είναι σήµερα και για το τρίτο στα 280 από 120 που είναι
σήµερα.
Για το τέταρτο παιδί 140 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Ο προϋπολογισµός των οικογενειακών επιδοµάτων από 650 εκατ. ευρώ εφέτος αυξάνεται στα 910 εκατ.
ευρώ (αύξηση 40%).
Τα εισοδηµατικά κριτήρια και η κλιµάκωση των επιδοµάτων ακολουθούν αυτά που ισχύουν για το
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης.
Σύµφωνα µε την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν υπάρχει κανένα θέµα µε τα
επιδόµατα αναπηρίας.
Μάλιστα, τόνισε ότι, εντός των επόµενων ηµερών, θα δηµοσιευτεί ο νέος πίνακας προσδιορισµού
ποσοστών αναπηρίας.
Η κ. Φωτίου ανακοίνωσε ότι συµφωνήθηκε να διατεθούν, το 2018, 315 εκατ. ευρώ για κοινωνικούς
σκοπούς.
Όπως σηµείωσε, από το ποσό αυτό, τα 260 εκατ. ευρώ προορίζονται για τα οικογενειακά επιδόµατα, τα
οποία αυξάνονται κατά 40%.
Επίσης, 40 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για σχολικά γεύµατα και 15 εκατ. ευρώ θα δοθούν για νέους
βρεφονηπιακούς σταθµούς.
«Λευκός καπνός» για τη τεχνική συµφωνία Ελλάδας και δανειστών µε 12 βασικά σηµεία - Επικύρωση στο
Eurogroup (4/12)
«Λευκός καπνός» βγήκε λίγο µετά τις 20:30 σήµερα (2/12/2017) στο Χίλτον καθώς κατέληξαν στην
ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας κυβέρνηση και δανειστές.
Η συµφωνία αφορά στα προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης αλλά και τις δράσεις, που θα
ακολουθήσουν µέχρι την τέταρτη.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, η συµφωνία θα επικυρωθεί σε πολιτικό επίπεδο
στο Eurogroup της Δευτέρας 4 Δεκεµβρίου.
Θα ακολουθήσουν νοµοσχέδια µε τα οποία θα επικυρωθούν οι µνηµοναικές δράσεις, που συµφωνήθηκαν µε
τους τέσσερις εκπροσώπους των δανειστών.
Μοναδική εκκρεµότητα παραµένει ο ΦΠΑ στα νησιά, για τον οποίο το µνηµόνιο προβλέπει αύξηση των
συντελεστών στα επίπεδα εκείνων, που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα.
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Νωρίτερα το bankingnews έγραφε:
«Κλειδώνει» -εκτός απροόπτου- σήµερα το τελικό κείµενο της τεχνικής συµφωνίας (Staff Level Agreement SLA) µεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών στην τελευταία µαραθώνια συνάντηση για τα
προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης. Άλλωστε χθες έκλεισαν και οι τελευταίες λεπτοµέρειες στο
ασφαλιστικό, την ενέργεια ενώ και στα χρηµατοπιστωτικά και στο δηµοσιονοµικό υπήρξε σηµαντική
πρόοδος.
Το θέµα του δηµοσιονοµικού, που θεωρείται ότι έχει τον ίδιο βαθµό ευαισθησίας µε τα επιδόµατα αφού
έχει να κάνει µε τα προληπτικά µέτρα της διετίας 2019-2020 (περικοπές στις συντάξεις και το
αφορολόγητο) επανήλθε χθες στο τραπέζι.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζήτησαν µια καλύτερη διατύπωση στο τεχνικό κείµενο των
διατάξεων που έχουν ήδη νοµοθετηθεί και προβλέπουν ταχύτερη εφαρµογή των µειώσεων στις κύριες και
τις επικουρικές συντάξεις (κανονικά είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2019) αλλά και στο αφορολόγητο
ποσό (από την 1η Ιανουαρίου του 2020) σε περίπτωση που απειληθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για πλεόνασµα
3,5% του ΑΕΠ το 2018 (σ.σ. το ΔΝΤ δίνει πρόβλεψη έως 2,6% στην καλύτερη, αλλά για την ώρα κρατά
κλειστά τα χαρτιά στη διαπραγµάτευση).
Ποιος θα κρίνει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος δεν πρόκειται να επιτευχθεί; Το ΔΝΤ φυσικά
µε τον ρόλο του παρατηρητή που έχει στο ελληνικό πρόγραµµα.
Σε αυτό ακριβώς το σηµείο κρύβεται και ο «δράκος» της τεχνικής συµφωνίας, του επικαιροποιηµένου
µνηµονίου δηλαδή που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές σήµερα στο «Χίλτον» και θα ακολουθήσει η
επικύρωσή του τη Δευτέρα από τους υπουργούς Οικονοµικών της ευρωζώνης στο Eurogroup.
Στο συνέδριο της Capital Link ο Τσακαλώτος
Μετά το Συµβούλιο, ο δρόµος είναι ανοιχτός για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος ανακουφισµένος από
τη συµφωνία θα αναχωρήσει την Πέµπτη για τις Ηνωµένες Πολιτείες προκειµένου τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να προβάλει µπροστά σε
ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες που θα συµµετέχουν
και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες στο συνέδριο θα είναι η C.
Lagarde από το ΔΝΤ, ο D. Kostelo από την Ε.Ε. και ο N. Tzimaroli Τζιµαρόλι από τον ESM.
Η χρονική στιγµή στην οποία γίνεται εξυπηρετεί τα ελληνικά σχέδια για τη νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές
τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα έως την Παρασκευή 19 Δεκεµβρίου 2017 ή το νέο έτος, πριν από την
πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου του 2018 (από 15 έως 19
Ιανουαρίου του 2018) µε την έκδοση οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας.
Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Αναλυτικότερα, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο προβλέπει:
1. Νοµοθεσία ώς τον Μάιο του 2018 για το ενδεχόµενο ταχύτερης µείωσης του αφορολόγητου ορίου (από
το 2019, αντί του 2020) σε περίπτωση που το ΔΝΤ θεωρεί ότι υπάρχουν «κενά» σε ό,τι αφορά τους στόχους
για τα «πρωτογενή πλεονάσµατα».
2. Καθιέρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και για οφειλές προς την εφορία και τα Ταµεία.
Οι δανειστές έχουν θέσει την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ως προϋπόθεση για να κλείσει η
4η αξιολόγηση. Αναµένεται η απόφαση των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γιώργου Πιτσιλή που θα ανάβει το
πράσινο φως για τη διενέργεια πλειστηριασµών ακινήτων οφειλετών του Δηµοσίου στην εµπορική αξία
αντί για την αντικειµενική.
3. Εξάλειψη του ΕΚΑΣ µέχρι το τέλος του 2019, µε περαιτέρω εξοικονοµήσεις ύψους 808 εκατ. το 2018 και
853 εκατ. το 2019.
4. Νέο «ψαλίδι» στα κοινωνικά και τα προνοιακά επιδόµατα. Το µέτρο θα µπει από την 1η Ιανουαρίου 2018
σε εφαρµογή.
5. Νέα νοµοθεσία για την προκήρυξη των απεργιών από τα πρωτοβάθµια σωµατεία που θα προβλέπει
απαρτία 50%.
6. Μηχανισµό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και συµβούλους απασχόλησης σε άτοµα
που αναζητούν εργασία.
7. Απλούστευση της εργατικής νοµοθεσίας µέσω της κωδικοποίησης των σχετικών νόµων σε Κώδικα
Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθµίσεων Εργασίας µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2018.
8. Πλήρη συγχώνευση όλων των ασφαλισµένων στον ΕΦΚΑ. Οι αρχές θα ζητήσουν από τη Eurostat να
διατυπώσει επίσηµη γνώµη για το αν τα ασφαλιστικά ταµεία που δεν έχουν συγχωνευτεί στον ΕΦΚΑ (π.χ.
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ΕΔΟΑΕΠ) αποτελούν ιδιωτικούς φορείς κ.ά.
9. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των αυτοαπασχολούµενων.
10. Τυχόν µείωσή τους θα αντισταθµιστεί µε αυξήσεις στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, για την είσπραξη
των 2,65 δισ. σε ετήσια βάση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να στείλει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
στους φορολογούµενους από τον Ιούνιο αντί για το τέλος Αυγούστου όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια.
Η πληρωµή της πρώτης δόσης του φόρου ακινήτων θα γίνει τον Ιούλιο και θα συµπέσει µε την πρώτη δόση
του φόρου εισοδήµατος του επόµενου έτους.
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 σε έξι µηνιαίες
δόσεις µέχρι το τέλος του έτους αντί για πέντε που εξοφλείται φέτος και εξοφλήθηκε το 2016.
11. Κατάργηση νοµικής προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς.
12. Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
Πηγή:Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
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1. ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/12/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/12/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 5
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΙΙΟΛΙ Τ11\ΙΤ

5

κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης
συμμετάσχει χρηματοδοτικά
στο τρίτο πρόγραμμα ή
θα παραμείνει με τον ρόλο
του παρατηρητή χωρίς να
βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σημειωθεί ότι στις
για την 3η
αξιολόγηση η εκπρόσωπος
τοϋ ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου, ήταν ιδιαίτερα
αποφεύγοντας τις
εντάσεις και τις διαφωνίες
όπως συνέβαινε στις
αξιολογήσεις.
διαπραγματεύσεις

διαλλακτική,

προηγούμενες

Βόλτα στο πάρκο
Αυτός είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους
η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε
«βόλτα στο πάρκο»
για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα
μετά την εκκίνηση των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
που για τους θεσμούς
αποτελούσε κεντρικό
για να υπάρξει
τεχνική συμφωνία.
προαπαιτούμενο

ταξίδι του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ο υπουργός θα
φύγει αυτή την Πέμπτη
για Νέα Υόρκη προκειμένου
τη Δευτέρα 11
Δεκεμβρίου

από το βήμα του
19ου συνεδρίου «Invest in

Greece» της «Capital Link»
να προβάλει μπροστά σε

ανώτατους κυβερνητικούς
εκπρόσωπους, επιχειρηματίες,

επενδυτές και τραπεζίτες
την Ελλάδα ως επενδυτικό
και επιχειρηματικό
προορισμό. Παραδοσιακά

το συνέδριο προσελκύει
την ελίτ της Wall Street,
ενώ παρόντες θα είναι η
Κριστίν Λαγκάρντ από το
ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο
από την Ε.Ε. και ο Νικολά
Τζιαμαρόλι από τον ESM.
Επομένως στο περιθώ¬

ριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία
για ένα σύντομο τετ α
τετ με την Κριστίν Λαγκάρντ

εν όψει και της απόφασης
(σ.σ. θα ληφθεί τον
Φεβρουάριο) που εκκρεμεί
από το Ταμείο για το αν θα

Επίσης η πώληση
της ΔΕΗ αλλά και
τα μέτρα λιτότητας ώς το
2020 (περικοπές σε
και αφορολόγητο),
που έχει ψηφίσει προκαταβολικά
η κυβέρνηση από
τη δεύτερη αξιολόγηση,
μονάδων

συντάξεις

συνέβαλαν στο να κλείσει
τάχιστα η τεχνική συμφωνία.
Στον αέρα όμως παραμένει
το ελληνικό αίτημα
να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα
32 vnotà του Αιγαίου, θέμα
το οποίο θα πρέπει να έχει
επιλυθεί μέχρι τα Χριστούγεννα.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η
και τελευταία αξιολόγηση
που θα ξεκινήσει -σύμφωνα

με τον υφιστάμενο
αρχές Μαρτίου του
σχεδιασμό-

2018 κρύβει πολλές ενέδρες,
κυρίως στο φορολογικό
πεδίο, για την ελληνική
διαπραγματευτική ομάδα.
Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές
μετά τα τόσα δισ. ευρώ
που εκταμίευσαν με χαμηλό
επιτόκιο, πλην όμως με

σκληρές μεταρρυθμίσεις,
δεν πρόκειται να αφήσουν
σε ησυχία την Αθήνα εάν
δεν τις συνεχίσει...
Τα μέτρα για το χρέος θα
είναι το κλειδί για τις νέες
δεσμεύσεις. Οι συζητήσεις
για την αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν

τον Φεβρουάριο,
ενώ το «μαχαίρι και το
σε αυτές θα κρατάει
το ΔΝΤ.
πεπόνι»
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Τι φέρνει το κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης
tsakalotos
Ευκλείδης Τσακαλώτος

EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
04.12.2017, 13:36 | Ετικέτες: αξιολόγηση, ΔΝΤ, χρέος, κυβέρνηση, Ευκλείδης Τσακαλώτος
Συντάκτης:
Μάριος Χριστοδούλου, Αρτεµις Σπηλιώτη, Χαρά Τζαναβάρα, Διαλεκτή Αγγελή
Με το βλέµµα στραµµένο στον νέο χρόνο, όπου από τον Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η τελευταία
πράξη των θρίλερ του Μνηµονίου και της συµφωνίας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, βρίσκεται
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Εχοντας κλείσει την 3η αξιολόγηση (Staff Level Agreement - SLA) στην προθεσµία που θεωρούνταν ιδανική
για τους δανειστές (4 Δεκεµβρίου 2017), ο υπουργός Οικονοµικών έχει ήδη ξεκινήσει να µελετά τα σενάρια
που αφορούν την «επόµενη µέρα» -και όχι απαραίτητα αυτά που συνδέονται µε τη µεταµνηµονιακή εποχή
και τις δεσµεύσεις που θα αναλάβει η χώρα µετά τις 20 Αυγούστου.
«Επόµενη µέρα» για τον «στρατηγό» της πλατείας Συντάγµατος είναι και η έξοδος της χώρας στις διεθνείς
αγορές. Οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την άντληση «φρέσκου» επενδυτικού χρήµατος µε την
έκδοση ενός οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) του οποίου τα νήµατα κινεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος.
Αλλωστε επενδυτικού χαρακτήρα είναι και το ταξίδι του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ο υπουργός θα φύγει αυτή την Πέµπτη για Νέα Υόρκη προκειµένου τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα
του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να προβάλει µπροστά σε ανώτατους
κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το
Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του
παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντέλια
Βελκουλέσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε
στις προηγούµενες αξιολογήσεις.

Βόλτα στο πάρκο
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία. Στον αέρα όµως παραµένει το ελληνικό αίτηµα να µην αυξηθεί ο
ΦΠΑ στα 32 νησιά του Αιγαίου, θέµα το οποίο θα πρέπει να έχει επιλυθεί µέχρι τα Χριστούγεννα.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει –σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό– αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
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ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα. Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που
εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε
ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις. Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το «µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα
κρατάει το ΔΝΤ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Χωρίς... ασπίδα οι κακοπληρωτές
«Φραγή» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που επιχειρήθηκε να χρησιµοποιηθούν, από κάποιους, ως
άλλοθι για να ξηλωθεί ο νόµος Κατσέλη/Σταθάκη για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπήκε και επισήµως µε
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας.
Οι βασικές αλλαγές θα αφήσουν στην προστασία του νόµου µόνο εκείνους που βρίσκονται σε πραγµατική
αδυναµία και περιµένουν µήνες, ακόµα και χρόνια, για να οριστεί δικάσιµος καθώς σήµερα εκτιµάται ότι
εκκρεµούν περί τις 150.000 υποθέσεις.
Με το «φιλτράρισµα» των υποθέσεων υπολογίζεται ότι θα µειωθεί σηµαντικά το χρονικό διάστηµα µεταξύ
της αίτησης και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης
Η βασικότερη αλλαγή λοιπόν αφορά τον προληπτικό έλεγχο των αιτήσεων που θα γίνεται στη φάση της
κατάθεσης του φακέλου, ώστε να διαπιστώνεται αν όντως πληρούνται τα κριτήρια του νόµου. Μέχρι
σήµερα όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και απορρίπτονται –αν δεν πληρούνται τα κριτήρια– τη µέρα τη
δίκης. Στο µεσοδιάστηµα λοιπόν ο «στρατηγικός κακοπληρωτής» απολάµβανε την προστασία του νόµου
χωρίς στην πραγµατικότητα να τη δικαιούται.
Ετσι, όλες οι νέες αιτήσεις και στη συνέχεια και όσες εκκρεµούν θα περάσουν από το µικροσκόπιο ειδικής
επιτροπής δικαστών που θα συσταθεί για τον λόγο αυτό.
Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περνάνε και όσοι ζητούν αναβολές εκδίκασης καθώς θα πρέπει να
συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου ώστε να διαπιστωθεί αν
συντρέχουν εύλογοι λόγοι αναβολής ή αν αποκρύπτουν την πραγµατική οικονοµική τους κατάσταση ή αν
έχουν προχωρήσει σε δόλια µεταβίβαση περιουσίας. Στην περίπτωση που οι λόγοι αναβολής είναι
αντικειµενικοί, ο δανειολήπτης οφείλει να ζητήσει νέα ακρόαση εντός 30 ηµερών.
Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που δεν τηρούν την απόφαση του δικαστηρίου (δεν καταβάλλουν τη
δόση που έχει οριστεί) µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση µόνο στην περίπτωση που η οικονοµική τους
κατάσταση έχει χειροτερέψει.
«Παράθυρο» για τη µακροχρόνια προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί ο όρος που προβλέπει ότι η
ρύθµιση που έχει πετύχει ο δανειολήπτης δεν κληροδοτείται, ωστόσο αν το ακίνητο αποτελεί πρώτη
κατοικία και για τον/τους κληρονόµο/ους τότε έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης ακόµα και µετά την 31η
Δεκεµβρίου 2018, οπότε και λήγει το δικαίωµα ένταξης στον νόµο Κατσέλη/Σταθάκη.

Τα πλην και τα συν στην ενέργεια
Με δύο συγκεντρώσεις, σήµερα στη Φλώρινα και την Τετάρτη στη Μεγαλόπολη, απαντούν οι εργαζόµενοι
στη ΔΕΗ και οι τοπικοί φορείς µετά τη συµφωνία της κυβέρνησης µε τους θεσµούς για την πώληση των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη και την Πελοπόννησο.
Ο αρµόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, σε δηλώσεις του µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης,
διαβεβαίωσε ότι «η διασφάλιση των θέσεων, των σχέσεων και των συνθηκών εργασίας είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της συµφωνίας» και διευκρίνισε ότι η ΔΕΗ έχει το δικαίωµα να αναπτύξει το
εργοστάσιο στο Αµύνταιο, ενώ θα περιµένει την έγκριση των Βρυξελλών για να αυξήσει κατά 32.000 ώρες
τη λειτουργία των µονάδων στο Αµύνταιο και την Καρδιά.
Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει ότι ο διεθνής, ανοιχτός διαγωνισµός θα προκηρυχθεί τον Ιούνιο και θα
ολοκληρωθεί ώς το τέλος του 2018. Στη συµφωνία δεν υπάρχει αναφορά για εναλλακτικές λύσεις σε
πιθανή αστοχία του market test, που θα ξεκινήσει αυτή την εβδοµάδα, καθώς και της υπόλοιπης
διαδικασίας.
Αυτό το ενδεχόµενο είναι ορατό, καθώς, λόγω της συµφωνίας για την κλιµατική αλλαγή, το κόστος των
δικαιωµάτων ρύπων, που κοστίζει σήµερα 5-7 ευρώ τον τόνο, θα εκτοξευτεί στα 20-30 ευρώ. Η πρόσληψη
συµβούλων και η απόσχιση των µονάδων προβλέπεται να γίνει από τη διοίκηση της ΔΕΗ.
Στον τοµέα του φυσικού αερίου, που αφορά τις ΕΠΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ανακοινώθηκε
ότι υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στη ΔΕΠΑ, τη Shell και την ΕΝΙ, η οποία όµως πρέπει να εγκριθεί από την
ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισµού. Το σχέδιο προβλέπει αποχώρηση της ΔΕΠΑ από την ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ενίσχυση της συµµετοχής της στην ΕΠΑ Αττικής. Χ.ΤΖ.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
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Αύξηση 40% στα συνολικά κονδύλια
Με την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τις κοινωνικές δαπάνες και τα προνοιακά επιδόµατα που
διεξήχθη στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και οι εκπρόσωποι των θεσµών συµφώνησαν τελικά στην αύξηση κατά 40% των συνολικών
κονδυλίων για τα οικογενειακά επιδόµατα για το 2018, αλλά και σε µια σειρά από δράσεις που κινούνται
στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας.
Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε η απόδοση 315 εκατοµµυρίων ευρώ για κοινωνικές δαπάνες, από τα οποία τα
260 εκατοµµύρια θα δοθούν για την αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, µε το αντίστοιχο κονδύλι να
φτάνει πλέον τα 910 εκατοµµύρια ευρώ για το 2018, από τα 650 εκατοµµύρια που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Συγκεκριµένα η νέα συµφωνία ορίζει τα εξής:
■ 70 ευρώ τον µήνα για οικογένεια µε ένα παιδί, από 40 ευρώ που είναι σήµερα.
■ 140 ευρώ για οικογένεια µε δύο παιδιά, από 80 ευρώ που είναι σήµερα
■ 280 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά, από 242 που είναι σήµερα, ενώ για κάθε επιπλέον παιδί θα
προστίθενται άλλα 140 ευρώ.
Πέραν όµως των οικογενειακών επιδοµάτων, συµφωνήθηκε επιπλέον η διάθεση 40 εκατοµµυρίων ευρώ για
σχολικά γεύµατα που θα καλύψουν 130.000 µαθητές Δηµοτικού καθώς και άλλα 15 εκατοµµύρια ευρώ για
τη δηµιουργία 400 νέων βρεφονηπιακών σταθµών (10.000 επιπλέον θέσεις) µέσα στο 2018.
«Κάποιοι µας κορόιδευαν για τα αντίµετρα του 2019, τα οποία και φέρνουµε έναν χρόνο νωρίτερα. Η
παιδική προστασία είναι το βασικό µας µέληµα, η οποία δεν εξαντλείται στα οικογενειακά επιδόµατα, αλλά
κυρίως εντοπίζεται στους 400 νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς που θα δηµιουργηθούν, στα ζεστά
σχολικά γεύµατα και στον νέο νόµο για την αποϊδρυµατοποίηση των παιδιών, την αναδοχή και την
υιοθεσία», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Το υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η ενίσχυση του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων κατά
40 εκατ. ευρώ, σε συνδυασµό µε τα αντίµετρα, δηµιουργεί µια «γέφυρα» για το 2019, για το οποίο,
προβλέπονται 500.000 ζεστά γεύµατα για µαθητές οι βρεφονηπιακοί σταθµοί αναµένεται θα τους 5.000, για
164.000 παιδιά. ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΑΓΓΕΛΗ
πηγη εφ. συντακτων
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Τι φέρνει το κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης...

Με το βλέµµα στραµµένο στον νέο χρόνο, όπου από τον
Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η τελευταία πράξη των
θρίλερ του Μνηµονίου και...
της συµφωνίας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους,
βρίσκεται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Εχοντας κλείσει την 3η αξιολόγηση (Staff Level Agreement SLA) στην προθεσµία που θεωρούνταν ιδανική για τους
δανειστές (4 Δεκεµβρίου 2017), ο υπουργός Οικονοµικών
έχει ήδη ξεκινήσει να µελετά τα σενάρια που αφορούν την
«επόµενη µέρα» -και όχι απαραίτητα αυτά που συνδέονται
µε τη µεταµνηµονιακή εποχή και τις δεσµεύσεις που θα
αναλάβει η χώρα µετά τις 20 Αυγούστου.
«Επόµενη µέρα» για τον «στρατηγό» της πλατείας
Συντάγµατος είναι και η έξοδος της χώρας στις διεθνείς
αγορές. Οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την
άντληση «φρέσκου» επενδυτικού χρήµατος µε την έκδοση

https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http%3A%2F%2Fnonews-news.blogspot.com%2F
Publication date: 04/12/2017 14:38

http://nonews-news.blogspot.gr/2017/12/3.html?utm_source=feedburner&utm_me...

ενός οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας από τον
Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) του
οποίου τα νήµατα κινεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος.
Αλλωστε επενδυτικού χαρακτήρα είναι και το ταξίδι του
Ευκλείδη Τσακαλώτου στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο
υπουργός θα φύγει αυτή την Πέµπτη για Νέα Υόρκη
προκειµένου τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του
19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να
προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς
εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall
Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ από το
ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά
Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος
θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ µε την
Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα
ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το Ταµείο για
το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο
πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή
χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η
αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντέλια
Βελκουλέσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική,
αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Βόλτα στο πάρκο
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Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η
αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για την
κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει
τεχνική συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα
λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η
κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία. Στον αέρα όµως
παραµένει το ελληνικό αίτηµα να µην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα
32 νησιά του Αιγαίου, θέµα το οποίο θα πρέπει να έχει
επιλυθεί µέχρι τα Χριστούγεννα.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα
ξεκινήσει –σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό– αρχές
Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο
φορολογικό πεδίο, για την ελληνική διαπραγµατευτική
οµάδα. Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ.
ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε
σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε
ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες
δεσµεύσεις. Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το
«µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα κρατάει το ΔΝΤ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ
Χωρίς... ασπίδα οι κακοπληρωτές
«Φραγή» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που
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επιχειρήθηκε να χρησιµοποιηθούν, από κάποιους, ως
άλλοθι για να ξηλωθεί ο νόµος Κατσέλη/Σταθάκη για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπήκε και επισήµως µε την
επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας.
Οι βασικές αλλαγές θα αφήσουν στην προστασία του
νόµου µόνο εκείνους που βρίσκονται σε πραγµατική
αδυναµία και περιµένουν µήνες, ακόµα και χρόνια, για να
οριστεί δικάσιµος καθώς σήµερα εκτιµάται ότι εκκρεµούν
περί τις 150.000 υποθέσεις.
Με το «φιλτράρισµα» των υποθέσεων υπολογίζεται ότι θα
µειωθεί σηµαντικά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της
αίτησης και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης
Η βασικότερη αλλαγή λοιπόν αφορά τον προληπτικό
έλεγχο των αιτήσεων που θα γίνεται στη φάση της
κατάθεσης του φακέλου, ώστε να διαπιστώνεται αν όντως
πληρούνται τα κριτήρια του νόµου. Μέχρι σήµερα όλες οι
αιτήσεις γίνονται δεκτές και απορρίπτονται –αν δεν
πληρούνται τα κριτήρια– τη µέρα τη δίκης. Στο
µεσοδιάστηµα λοιπόν ο «στρατηγικός κακοπληρωτής»
απολάµβανε την προστασία του νόµου χωρίς στην
πραγµατικότητα να τη δικαιούται.
Ετσι, όλες οι νέες αιτήσεις και στη συνέχεια και όσες
εκκρεµούν θα περάσουν από το µικροσκόπιο ειδικής
επιτροπής δικαστών που θα συσταθεί για τον λόγο αυτό.
Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περνάνε και όσοι ζητούν
αναβολές εκδίκασης καθώς θα πρέπει να συναινέσουν
στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους
απορρήτου ώστε να διαπιστωθεί αν συντρέχουν εύλογοι
λόγοι αναβολής ή αν αποκρύπτουν την πραγµατική
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οικονοµική τους κατάσταση ή αν έχουν προχωρήσει σε
δόλια µεταβίβαση περιουσίας. Στην περίπτωση που οι
λόγοι αναβολής είναι αντικειµενικοί, ο δανειολήπτης
οφείλει να ζητήσει νέα ακρόαση εντός 30 ηµερών.
Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που δεν τηρούν την
απόφαση του δικαστηρίου (δεν καταβάλλουν τη δόση που
έχει οριστεί) µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση µόνο στην
περίπτωση που η οικονοµική τους κατάσταση έχει
χειροτερέψει.
«Παράθυρο» για τη µακροχρόνια προστασία της πρώτης
κατοικίας αποτελεί ο όρος που προβλέπει ότι η ρύθµιση
που έχει πετύχει ο δανειολήπτης δεν κληροδοτείται,
ωστόσο αν το ακίνητο αποτελεί πρώτη κατοικία και για
τον/τους κληρονόµο/ους τότε έχουν δικαίωµα υποβολής
αίτησης ακόµα και µετά την 31η Δεκεµβρίου 2018, οπότε
και λήγει το δικαίωµα ένταξης στον νόµο
Κατσέλη/Σταθάκη.
Τα πλην και τα συν στην ενέργεια
Με δύο συγκεντρώσεις, σήµερα στη Φλώρινα και την
Τετάρτη στη Μεγαλόπολη, απαντούν οι εργαζόµενοι στη
ΔΕΗ και οι τοπικοί φορείς µετά τη συµφωνία της
κυβέρνησης µε τους θεσµούς για την πώληση των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη και την
Πελοπόννησο.
Ο αρµόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, σε δηλώσεις του
µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, διαβεβαίωσε ότι
«η διασφάλιση των θέσεων, των σχέσεων και των
συνθηκών εργασίας είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της
συµφωνίας» και διευκρίνισε ότι η ΔΕΗ έχει το δικαίωµα να
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αναπτύξει το εργοστάσιο στο Αµύνταιο, ενώ θα περιµένει
την έγκριση των Βρυξελλών για να αυξήσει κατά 32.000
ώρες τη λειτουργία των µονάδων στο Αµύνταιο και την
Καρδιά.
Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει ότι ο διεθνής, ανοιχτός
διαγωνισµός θα προκηρυχθεί τον Ιούνιο και θα
ολοκληρωθεί ώς το τέλος του 2018. Στη συµφωνία δεν
υπάρχει αναφορά για εναλλακτικές λύσεις σε πιθανή
αστοχία του market test, που θα ξεκινήσει αυτή την
εβδοµάδα, καθώς και της υπόλοιπης διαδικασίας.
Αυτό το ενδεχόµενο είναι ορατό, καθώς, λόγω της
συµφωνίας για την κλιµατική αλλαγή, το κόστος των
δικαιωµάτων ρύπων, που κοστίζει σήµερα 5-7 ευρώ τον
τόνο, θα εκτοξευτεί στα 20-30 ευρώ. Η πρόσληψη
συµβούλων και η απόσχιση των µονάδων προβλέπεται να
γίνει από τη διοίκηση της ΔΕΗ.
Στον τοµέα του φυσικού αερίου, που αφορά τις ΕΠΑ
Αττικής και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ανακοινώθηκε ότι
υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στη ΔΕΠΑ, τη Shell και την
ΕΝΙ, η οποία όµως πρέπει να εγκριθεί από την ευρωπαϊκή
επιτροπή ανταγωνισµού. Το σχέδιο προβλέπει αποχώρηση
της ΔΕΠΑ από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και
ενίσχυση της συµµετοχής της στην ΕΠΑ Αττικής. Χ.ΤΖ.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Αύξηση 40% στα συνολικά κονδύλια
Με την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τις
κοινωνικές δαπάνες και τα προνοιακά επιδόµατα που
διεξήχθη στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης και οι εκπρόσωποι των θεσµών συµφώνησαν
τελικά στην αύξηση κατά 40% των συνολικών κονδυλίων
για τα οικογενειακά επιδόµατα για το 2018, αλλά και σε
µια σειρά από δράσεις που κινούνται στο πλαίσιο της
παιδικής προστασίας.
Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε η απόδοση 315 εκατοµµυρίων
ευρώ για κοινωνικές δαπάνες, από τα οποία τα 260
εκατοµµύρια θα δοθούν για την αύξηση των
οικογενειακών επιδοµάτων, µε το αντίστοιχο κονδύλι να
φτάνει πλέον τα 910 εκατοµµύρια ευρώ για το 2018, από
τα 650 εκατοµµύρια που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Συγκεκριµένα η νέα συµφωνία ορίζει τα εξής:
■ 70 ευρώ τον µήνα για οικογένεια µε ένα παιδί, από 40
ευρώ που είναι σήµερα.
■ 140 ευρώ για οικογένεια µε δύο παιδιά, από 80 ευρώ που
είναι σήµερα
■ 280 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά, από 242 που
είναι σήµερα, ενώ για κάθε επιπλέον παιδί θα
προστίθενται άλλα 140 ευρώ.
Πέραν όµως των οικογενειακών επιδοµάτων, συµφωνήθηκε
επιπλέον η διάθεση 40 εκατοµµυρίων ευρώ για σχολικά
γεύµατα που θα καλύψουν 130.000 µαθητές Δηµοτικού
καθώς και άλλα 15 εκατοµµύρια ευρώ για τη δηµιουργία
400 νέων βρεφονηπιακών σταθµών (10.000 επιπλέον
θέσεις) µέσα στο 2018.
«Κάποιοι µας κορόιδευαν για τα αντίµετρα του 2019, τα
οποία και φέρνουµε έναν χρόνο νωρίτερα. Η παιδική
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προστασία είναι το βασικό µας µέληµα, η οποία δεν
εξαντλείται στα οικογενειακά επιδόµατα, αλλά κυρίως
εντοπίζεται στους 400 νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς
που θα δηµιουργηθούν, στα ζεστά σχολικά γεύµατα και
στον νέο νόµο για την αποϊδρυµατοποίηση των παιδιών,
την αναδοχή και την υιοθεσία», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η
αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Θεανώ Φωτίου.
Το υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η ενίσχυση
του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων κατά 40 εκατ.
ευρώ, σε συνδυασµό µε τα αντίµετρα, δηµιουργεί µια
«γέφυρα» για το 2019, για το οποίο, προβλέπονται 500.000
ζεστά γεύµατα για µαθητές οι βρεφονηπιακοί σταθµοί
αναµένεται θα τους 5.000, για 164.000 παιδιά...
efsyn.gr
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Τι φέρνει το κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης
Με το βλέµµα στραµµένο στον νέο χρόνο, όπου από τον Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η τελευταία
πράξη των θρίλερ του Μνηµονίου και της συµφωνίας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, βρίσκεται
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Εχοντας κλείσει την 3η αξιολόγηση (Staff Level Agreement - SLA) στην προθεσµία που θεωρούνταν ιδανική
για τους δανειστές (4 Δεκεµβρίου 2017), ο υπουργός Οικονοµικών έχει ήδη ξεκινήσει να µελετά τα σενάρια
που αφορούν την «επόµενη µέρα» -και όχι απαραίτητα αυτά που συνδέονται µε τη µεταµνηµονιακή εποχή
και τις δεσµεύσεις που θα αναλάβει η χώρα µετά τις 20 Αυγούστου.
«Επόµενη µέρα» για τον «στρατηγό» της πλατείας Συντάγµατος είναι και η έξοδος της χώρας στις διεθνείς
αγορές. Οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την άντληση «φρέσκου» επενδυτικού χρήµατος µε την
έκδοση ενός οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) του οποίου τα νήµατα κινεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος.
Αλλωστε επενδυτικού χαρακτήρα είναι και το ταξίδι του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ο υπουργός θα φύγει αυτή την Πέµπτη για Νέα Υόρκη προκειµένου τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα
του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» να προβάλει µπροστά σε ανώτατους
κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το
Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του
παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ντέλια
Βελκουλέσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε
στις προηγούµενες αξιολογήσεις.

Βόλτα στο πάρκο
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία. Στον αέρα όµως παραµένει το ελληνικό αίτηµα να µην αυξηθεί ο
ΦΠΑ στα 32 νησιά του Αιγαίου, θέµα το οποίο θα πρέπει να έχει επιλυθεί µέχρι τα Χριστούγεννα.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει –σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό– αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα. Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που
εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε
ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις. Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το «µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα
κρατάει το ΔΝΤ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Χωρίς... ασπίδα οι κακοπληρωτές
«Φραγή» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που επιχειρήθηκε να χρησιµοποιηθούν, από κάποιους, ως
άλλοθι για να ξηλωθεί ο νόµος Κατσέλη/Σταθάκη για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπήκε και επισήµως µε
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας.
Οι βασικές αλλαγές θα αφήσουν στην προστασία του νόµου µόνο εκείνους που βρίσκονται σε πραγµατική
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αδυναµία και περιµένουν µήνες, ακόµα και χρόνια, για να οριστεί δικάσιµος καθώς σήµερα εκτιµάται ότι
εκκρεµούν περί τις 150.000 υποθέσεις.
Με το «φιλτράρισµα» των υποθέσεων υπολογίζεται ότι θα µειωθεί σηµαντικά το χρονικό διάστηµα µεταξύ
της αίτησης και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης
Η βασικότερη αλλαγή λοιπόν αφορά τον προληπτικό έλεγχο των αιτήσεων που θα γίνεται στη φάση της
κατάθεσης του φακέλου, ώστε να διαπιστώνεται αν όντως πληρούνται τα κριτήρια του νόµου. Μέχρι
σήµερα όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και απορρίπτονται –αν δεν πληρούνται τα κριτήρια– τη µέρα τη
δίκης. Στο µεσοδιάστηµα λοιπόν ο «στρατηγικός κακοπληρωτής» απολάµβανε την προστασία του νόµου
χωρίς στην πραγµατικότητα να τη δικαιούται.
Ετσι, όλες οι νέες αιτήσεις και στη συνέχεια και όσες εκκρεµούν θα περάσουν από το µικροσκόπιο ειδικής
επιτροπής δικαστών που θα συσταθεί για τον λόγο αυτό.
Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περνάνε και όσοι ζητούν αναβολές εκδίκασης καθώς θα πρέπει να
συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου ώστε να διαπιστωθεί αν
συντρέχουν εύλογοι λόγοι αναβολής ή αν αποκρύπτουν την πραγµατική οικονοµική τους κατάσταση ή αν
έχουν προχωρήσει σε δόλια µεταβίβαση περιουσίας. Στην περίπτωση που οι λόγοι αναβολής είναι
αντικειµενικοί, ο δανειολήπτης οφείλει να ζητήσει νέα ακρόαση εντός 30 ηµερών.
Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που δεν τηρούν την απόφαση του δικαστηρίου (δεν καταβάλλουν τη
δόση που έχει οριστεί) µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση µόνο στην περίπτωση που η οικονοµική τους
κατάσταση έχει χειροτερέψει.
«Παράθυρο» για τη µακροχρόνια προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί ο όρος που προβλέπει ότι η
ρύθµιση που έχει πετύχει ο δανειολήπτης δεν κληροδοτείται, ωστόσο αν το ακίνητο αποτελεί πρώτη
κατοικία και για τον/τους κληρονόµο/ους τότε έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης ακόµα και µετά την 31η
Δεκεµβρίου 2018, οπότε και λήγει το δικαίωµα ένταξης στον νόµο Κατσέλη/Σταθάκη.

Τα πλην και τα συν στην ενέργεια
Με δύο συγκεντρώσεις, σήµερα στη Φλώρινα και την Τετάρτη στη Μεγαλόπολη, απαντούν οι εργαζόµενοι
στη ΔΕΗ και οι τοπικοί φορείς µετά τη συµφωνία της κυβέρνησης µε τους θεσµούς για την πώληση των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη και την Πελοπόννησο.
Ο αρµόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, σε δηλώσεις του µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης,
διαβεβαίωσε ότι «η διασφάλιση των θέσεων, των σχέσεων και των συνθηκών εργασίας είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της συµφωνίας» και διευκρίνισε ότι η ΔΕΗ έχει το δικαίωµα να αναπτύξει το
εργοστάσιο στο Αµύνταιο, ενώ θα περιµένει την έγκριση των Βρυξελλών για να αυξήσει κατά 32.000 ώρες
τη λειτουργία των µονάδων στο Αµύνταιο και την Καρδιά.
Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει ότι ο διεθνής, ανοιχτός διαγωνισµός θα προκηρυχθεί τον Ιούνιο και θα
ολοκληρωθεί ώς το τέλος του 2018. Στη συµφωνία δεν υπάρχει αναφορά για εναλλακτικές λύσεις σε
πιθανή αστοχία του market test, που θα ξεκινήσει αυτή την εβδοµάδα, καθώς και της υπόλοιπης
διαδικασίας.
Αυτό το ενδεχόµενο είναι ορατό, καθώς, λόγω της συµφωνίας για την κλιµατική αλλαγή, το κόστος των
δικαιωµάτων ρύπων, που κοστίζει σήµερα 5-7 ευρώ τον τόνο, θα εκτοξευτεί στα 20-30 ευρώ. Η πρόσληψη
συµβούλων και η απόσχιση των µονάδων προβλέπεται να γίνει από τη διοίκηση της ΔΕΗ.
Στον τοµέα του φυσικού αερίου, που αφορά τις ΕΠΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ανακοινώθηκε
ότι υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στη ΔΕΠΑ, τη Shell και την ΕΝΙ, η οποία όµως πρέπει να εγκριθεί από την
ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισµού. Το σχέδιο προβλέπει αποχώρηση της ΔΕΠΑ από την ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ενίσχυση της συµµετοχής της στην ΕΠΑ Αττικής. Χ.ΤΖ.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αύξηση 40% στα συνολικά κονδύλια
Με την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τις κοινωνικές δαπάνες και τα προνοιακά επιδόµατα που
διεξήχθη στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και οι εκπρόσωποι των θεσµών συµφώνησαν τελικά στην αύξηση κατά 40% των συνολικών
κονδυλίων για τα οικογενειακά επιδόµατα για το 2018, αλλά και σε µια σειρά από δράσεις που κινούνται
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στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας.
Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε η απόδοση 315 εκατοµµυρίων ευρώ για κοινωνικές δαπάνες, από τα οποία τα
260 εκατοµµύρια θα δοθούν για την αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, µε το αντίστοιχο κονδύλι να
φτάνει πλέον τα 910 εκατοµµύρια ευρώ για το 2018, από τα 650 εκατοµµύρια που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Συγκεκριµένα η νέα συµφωνία ορίζει τα εξής:
■ 70 ευρώ τον µήνα για οικογένεια µε ένα παιδί, από 40 ευρώ που είναι σήµερα.
■ 140 ευρώ για οικογένεια µε δύο παιδιά, από 80 ευρώ που είναι σήµερα
■ 280 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά, από 242 που είναι σήµερα, ενώ για κάθε επιπλέον παιδί θα
προστίθενται άλλα 140 ευρώ.
Πέραν όµως των οικογενειακών επιδοµάτων, συµφωνήθηκε επιπλέον η διάθεση 40 εκατοµµυρίων ευρώ για
σχολικά γεύµατα που θα καλύψουν 130.000 µαθητές Δηµοτικού καθώς και άλλα 15 εκατοµµύρια ευρώ για
τη δηµιουργία 400 νέων βρεφονηπιακών σταθµών (10.000 επιπλέον θέσεις) µέσα στο 2018.
«Κάποιοι µας κορόιδευαν για τα αντίµετρα του 2019, τα οποία και φέρνουµε έναν χρόνο νωρίτερα. Η
παιδική προστασία είναι το βασικό µας µέληµα, η οποία δεν εξαντλείται στα οικογενειακά επιδόµατα, αλλά
κυρίως εντοπίζεται στους 400 νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς που θα δηµιουργηθούν, στα ζεστά
σχολικά γεύµατα και στον νέο νόµο για την αποϊδρυµατοποίηση των παιδιών, την αναδοχή και την
υιοθεσία», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Το υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η ενίσχυση του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων κατά
40 εκατ. ευρώ, σε συνδυασµό µε τα αντίµετρα, δηµιουργεί µια «γέφυρα» για το 2019, για το οποίο,
προβλέπονται 500.000 ζεστά γεύµατα για µαθητές οι βρεφονηπιακοί σταθµοί αναµένεται θα τους 5.000, για
164.000 παιδιά. ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΑΓΓΕΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Πάµε για τον επόµενο γύρο
«Στόχος η ανάπτυξη και όχι µόνο η βελτίωση των αριθµών»
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Eurogroup: Επικυρώνεται η SLA αλλά ο Τσακαλώτος επικεντρώνεται σε νέο
οµόλογο, χρέος, µεταρρυθµίσεις της 4ης αξιολόγηση
Ο υπουργός Οικονοµικών που σήµερα (4/12) µεταβαίνει στο Εurogroup έχει ήδη ξεκινήσει να µελετά τα
σενάρια που αφορούν την "επόµενη µέρα" - και όχι απαραίτητα αυτά που συνδέονται µε την
µεταµνηµονιακή εποχή και τις δεσµεύσεις που θα αναλάβει η χώρα µετά τις 20 Αυγούστου. "Επόµενη µέρα"
για τον "στρατηγό" της πλατείας Συντάγµατος είναι και η έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές. Οι
συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την άντληση "φρέσκου" επενδυτικού χρήµατος µε την έκδοση ενός
οµολόγου 3ετούς ή 7ετούς διάρκειας από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους - ΟΔΔΗΧ) του
οποίου τα νήµατα κινεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος. Άλλωστε επενδυτικού χαρακτήρα είναι και το ταξίδι του
Ευκλείδη Τσακαλώτου στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο υπουργός θα φύγει αυτή την Πέµπτη (7/12) για Νέα
Υόρκη προκειµένου τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου "Invest in Greece" της
"Capital Link" να προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους...
Bankingnews ·
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ΤΟ ΘΕΜΑ

03

Ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας
αναμένεται να
παρουσιάσει απόψε
σε ομιλία του
στο Ελληνοαμερικανικό
Επιμελητήριο

τον σχεδιασμό
της κυβέρνησης
προκειμένου
το 2018 να καταστεί
το έτος
από τα
μνημόνια και την
επιτροπεία όπως
απεμπλοκής

δήλωσε ο

αντιπρόεδρος

της
Γιάννης

κυβέρνησης

Δραγασάκης

EUROKINISSI

Οδός απεμπλοκής από τα μνημόνια
Μέσα στον Ιανουάριο θα ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα ώστε να εκταμιευθεί η δόση και αμέσως μετά
το Μαξίμου θα ξεκινήσει σε επίπεδο κορυφής τη συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους
Tns

ΒΟΥΛΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ
vkexagiaiS24media.gr

βάση των όσων συμφωνήθηκαν στο
Eurogroup της 15ης Ιουνίου για την
εξειδίκευση των μέτρων διευθέτησης
του Ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τσ
κής συμφωνίας SLA στην τρίτη αξιολόγηση
της συγκρότησης της νέας
που επικυρώθηκε στη χθεσινή
To
νέο
του
κυβέρνησης και φυστκά από
Eurogroup
συνεδρίαση
τη στάση που θα ακολουθήσει στο ζήτημα
κυβερνητικό αφήγημα αναμένεται να
του ελληνικού χρέους
παρουσιάσει απόψε ο πρωθυπουργός
σε ομιλία του στσ Ελλη
Περί τις αρχές Μαρτίου
νοαμερικανικό Επιμελή
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ αναμένεται να ξεκινήσει
και η διαδικασία της
τήριο
Η κυβέρνηση συμφώνα
αξιολόγησης η
σε
οποία
εντούτοις
περιλαμβόνει μια μικρή
με πληροφορίες θα ενσωματώσει
κάποια αυτοτελή νομοσχέδια υπουργείων
δέσμη προαπαιτούμενων που δεν
ιδιαίτερα κρίσιμα Μετά το
συναφή προαπαιτούμενα τα
οποία θα κατατεθούν στη Βουλή προς
κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης θα
αρχίσει πάντως επί της ουσίας και η
ψήφιση πριν από τις γιορτές των
Και με το νέο έτος στο
διαπραγμάτευση για τον τρόπο μετάβασης
της χώρας στη μεταμνημονιακή
διάστημα μεταξύ 10-15 Ιανουαρίου
εποχή Παράλλπλα στις αρχές του 201 8
αναμένεται να καταθέσει πολυνομοσχέδιο
θα αρχίσει η προετοιμασία και για την
που θα περιλαμβάνει το σύνολο
των υπόλοιπων προαπαιτούμενων που
επόμενη έξοδο της χώρας στις αγορές
Σε αυτό το πνεύμα ο αντιπρόεδρος της

Τ

α επόμενα βήματα σχεδιάζει το
Μέγαρο Μαξίμου έχοντας
την επίτευξη της τεχνι
εξασφαλίσει

διάστημα

γερμανικής

τέταρτης

νομικά μέτρα τονίζοντας επίσης ότι
ανοίγει ο δρόμος γιατην έξοδο από την
επιτροπεία Ο ίδιος αναφέρθηκε και
στα οφέλη για την ελληνική πλευρά
από την ολοκλήρωση της τρίτης
μιλώντας για την αύξηση
αξιολόγησης

περίπου κατά 250 εκατ ευρώ που
στον κοινωνικό προϋπολογισμό
για τις συντάξεις χηρείας και τα
προνόμια των εργαζομένων
επιτεύχθηκε

Στην κατεύθυνση της προσέλκυσης

θεωρούνται

Χριστουγέννων

Στην κατεύθυνση της προσέλκυσης
επενδύσεων μέλη της κυβέρνησης θα
έχουν σημαντικές επαφές στο εξωτερικό

αποτελούν και προϋπόθεση για την
επικύρωση της πολιτικής συμφωνίας
στο επόμενο Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου
το οποίο θα εγκρίνει και την
εκταμίευση της επόμενης δόσης
Αμέσως μετά βεβαίως τσ Μαξίμου αναμένει
να ξεκινήσει σε πιο επίσημο επίπεδο
και n συζήτηση για το χρέος στη

κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης
δήλωσε χθες ότι το 20 1 8 μπορεί να

καταστεί

το έτος απεμπλοκής από τα μνημόνια
και την επιτροπεία
Από την πλευρά του ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπου
λος μιλώντας στο Πρακτορείο FM
σχολίασε πως αυτό πσυ είναι εξαιρετικά
θετικό σε σχέση με την ολοκλήρωση
της τεχνικής συμφωνίας είναι ότι για
πρώτη φορά έπειτα από πόρα πολλά

χρόνια έχουμε ολοκλήρωση αξιολόγησης
χωρίς ούτε ένα ευρώ δημοσιο¬

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΜΕΤΡΑ
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος μιλώντας
στο Πρακτορείο FM σχολίασε πως
αυτό που είναι εξαιρετικά θετικό σε
σχέση με την ολοκλήρωση της
τεχνικής συμφωνίας είναι ότι για
πρώτη φορά έπειτα από πάρα πολλά
Ο

χρόνια έχουμε ολοκλήρωση
αξιολόγησης χωρίς ούτε ένα ευρώ
δημοσιονομικά μέτρα

επενδύσεων μέλη της κυβέρνησης θα
έχουν σημαντικές επαφές στο εξωτερικό
Την επόμενη εβδομάδα έχουν
και θα μιλήσουν στο επιχειρηματικό
συνέδριο Capital Link στη Νέα
οι
Υόρκη
υπουργοί Ευκλείδης τσακα
λώτσς και Δημήτρης Παπαδημητρίου
προσκληθεί

Στις ΗΠΑ
Ο υπουργός Οικονομικών αναμένεται
να έχει επαφές με επενδυτές και τράπεζες
ενώ ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης θα μεταβεί αμέσως μετά τη
Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον όπου θα
έχει συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου
των ΗΠΑ Γουίλμπορ Ρος στο
πλαίσιο λειτουργίας της ελληνοαμερικανικής
επιτροπής για την οικονομία
και την ανάπτυξη που συγκρότησαν σι
δύο χώρες κατότο πρόσφατο ταξίδι του
Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον Να
σημειωθεί ότι θα είναι η τέταρτη κατά
σειρά συνάντηση του κ Παπαδημητρίου
με τον Αμερικανό ομόλογό του
Ο πρωθυπουργός αύριο θα βρίσκεται
στην Κέρκυρα όπου θα μιλήσει για
θέματα ανάπτυξης στο Περιφερειακό
Συνέδριο Ανασυγκρότησης Ιονίων Νήσων
Το συνέδριο αποκτά πρόσθετη
σημασία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες
που έπληξαν την περιοχή και εν
όψει του έκτακτου συνεδρίου για τη
Δυτική Αττική που θα πραγματοποιηθεί
στην Ελευσίνα το διήμερο 16 και 17
Δεκεμβρίου

►ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Επιχειρησιακή αριστεία και βέλτιστες πρακτικές στις θαλάσσιες μεταφορές

Με

τη συμμετοχή πάνω από 650 κορυφαίων παραγόντων της

διεθνούς

ναυτιλιακής κοινότητας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη

1

Νοεμβρίου το 7ο Ετήσιο Capital Link Operational Excellence in Shipping
Forum

To συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με

την Ένωση

Εφοπλιστών της Δανίας την Ένωση Εφοπλιστών της Γερμανίας και την

Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας

Ανώτατα στελέχη από 26 κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες 3 πολύ

σημαντικούς

νηογνώμονες καθώς επίσης ναυλωτές χρηματοδότες και

οργανώσεις

της ναυτιλιακής αγοράς επάνδρωσαν τα πάνελ Στο επίκεντρο των
συζητήσεων βρέθηκαν οι γεωπολιτικές κανονιστικές και εμπορικές τάσεις
που επηρεάζουν τη ναυτιλία καθώς και ο τρόπος με τον οποίο βέλτιστες

πρακτικές μετουσιώνονται σε απτά εμπορικά επιχειρησιακά και οικονομικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Το συνέδριο άνοιξε ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης ο

0 πρόεδρος της European Community Shipowners Associations Πάνος Λασκαρίδης
βραβεύει τον πρόεδρο της Intercargo Γιάννη Πλαταιδάκη με το 2017 Capital Link
Maritime CSR Leadership Award ως αναγνώριση της αφοσίωσής too στην εφαρμογή
και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον ναυτιλιακό κλάδο

οποίος αφού καλωσόρισε το κοινό τόνισε ότι

στην έβδομη χρονιά του

αυτό είναι το μοναδικό συνέδριο το οποίο αναδεικνύει την επιχειρησιακή

αριστεία στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και διερευνά τις βέλτιστες
πρακτικές στον κλάδο σε όλους τους σημαντικούς τομείς
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Νέα συνάντηση
Ρος Παπαδημητριου
Για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα
θα συναντηθούν ο υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου φωτ
με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ
Pos Η συνάντηση θα γίνει στην Ουάσιγκτον
όπου θα μεταβεί ο Ελληνας υπουργός μετά τη
συμμετοχή του στο επενδυτικό συνέδριο Capital
Link που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
την ερχόμενη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Οι δυο αξιωματούχοι είχαν συναντηθεί στα
μέσα Οκτωβρίου ενώ πρόσφατα ξεκίνησε τη
λειτουργία της και η Ελληνοαμερικανική Επιτροπή
Προώθησης Επενδύσεων
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Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις
Επενδύσεις
19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Το «19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link» θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017. Πρόκειται για το Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street. Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα,
καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Χάρης Λαλάκος, θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα, Geoffrey R. Pyatt, θα µιλήσει σχετικά µε το
θέµα «Energy & Geopolitics: The New Landscape».
Στο Συνέδριο συµµετέχουν φέτος:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος θα απευθύνει το
µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς επενδυτές.
> Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης.
* κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
* κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
* κα Ελενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
* κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
> Εξι Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* National Bank of Greece – κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO
* Piraeus Bank – κ. Christos Megalou, CEO
* Alpha Bank – κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
* Alpha Bank – κ. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias SA – κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
* National Bank of Greece – κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank – κ. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio.
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
* Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
* Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
* Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
* Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
* Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Calamos Investments – Mr. John Koudounis, CEO
* Invesco, WL Ross & Co. – Mr. Stephen Johnson, Managing Director
* Waterwheel Capital Management – Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
* Hayman Capital Management – Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
* Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director.
> Επικεφαλείς Ελληνικών και Αµερικανικών Εταιρειών.
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«Ηµέρα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Συνεδρίου, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργανώνουν ειδική εκδήλωση µε τίτλο «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, 2017. Συγκεκριµένα, ο Υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ελληνική αποστολή, οι εταιρείες Ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο Συνέδριο, θα
χτυπήσουν το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Δεκεµβρίου, 2017, του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης. Η τελετή αναµεταδίδεται ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
* ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Ολγα Μπορνόζη / κα Ελένη Μπέη
Τηλ.: +1 212 661 75 66
* ΑΘΗΝΑ // κα Μάιρα Κίτωβα
Τηλ.: +30 210 610 9800.
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Ορθή αποτύπωση οικονοµικών στοιχείων
Aπίστευτο κι όµως αληθινό. Οπως είπε χθες ο Πολ Καζάριαν της Japonica στο συνέδριο του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου, σε µελέτη της που πρόκειται να δηµοσιευθεί, η Ernst & Young δίνει
στην Ελλάδα τον καλύτερο βαθµό για την αποτύπωση των µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων του κράτους
(monthly government financial reporting), µε τα βαριά ονόµατα της Ευρωζώνης να την ακολουθούν από
απόσταση! Συγκεκριµένα, η Ελλάδα πήρε 152 βαθµούς, έναντι 74 της Γερµανίας και 48 της Γαλλίας. Μια
άλλη πρώην µνηµονιακή χώρα, η Πορτογαλία, κατέλαβε τη δεύτερη θέση µε 118 βαθµούς. Αυτός που το
χάρηκε περισσότερο ήταν ο γενικός γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο
οποίος συµµετείχε στο πάνελ και είναι και ο καθ’ ύλην αρµόδιος να εισπράξει τα εύσηµα. Αν και κάποια
ερωτήµατα για την αποτύπωση των στοιχείων τα έχουµε, να ευχηθούµε πάντα τέτοια και την επόµενη
φορά χωρίς υπερπλεονάσµατα!
Πιλοτικό πρόγραµµα απογραφής αστέγων
Πιλοτικό πρόγραµµα για την απογραφή των αστέγων σε έξι µεγάλες πόλεις αρχίζει το υπ. Εργασίας, όπως
ανακοίνωσε χθες η αρµόδια αναπληρώτρια υπουργός Θ. Φωτίου. Η απογραφή θα επιτευχθεί µε εξορµήσεις
στους δρόµους των πόλεων αλλά και καταγραφές σε κέντρα ηµέρας, συσσίτια, κοινωνικά ιατρεία κ.λπ., µε
στόχο οι προνοιακές υπηρεσίες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή online πού βρίσκεται ο κάθε άστεγος. Οι
οποίες προφανώς και δεν σχετίζονται µε τους πλειστηριασµούς κατοικίας... Περιλαµβάνουν το πρόγραµµα
στέγασης και επανένταξης, που µε τροπολογία επεκτείνεται για τρεις µήνες.
Επενδυτικά συνέδρια στη βρετανική πρωτεύουσα
Στις 7 και 8 Δεκεµβρίου θα γίνουν τα τελευταία επενδυτικά συνέδρια στο Λονδίνο για το 2017, µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων των ελληνικών τραπεζών. Την ερχόµενη Πέµπτη θα διεξαχθεί το συνέδριο που
διοργανώνει η ανεξάρτητη εταιρεία ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών οργανισµών Autonomous Research. Μία
ηµέρα µετά, η Goldman Sachs θα διοργανώσει roadshow για τις 4 συστηµικές τράπεζες κι εκεί πιθανότατα
θα προκύψουν και νέα στοιχεία για το κλείσιµο της χρονιάς και για επικείµενες πωλήσεις των κόκκινων
επιχειρηµατικών δανείων.
Νέα συνάντηση Ρος - Παπαδηµητρίου
Για δεύτερη φορά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα συναντηθούν ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου (φωτ.) µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος. Η συνάντηση θα γίνει
στην Ουάσιγκτον, όπου θα µεταβεί ο Ελληνας υπουργός µετά τη συµµετοχή του στο επενδυτικό συνέδριο
Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη την ερχόµενη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017. Οι δύο
αξιωµατούχοι είχαν συναντηθεί στα µέσα Οκτωβρίου, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της και η
Ελληνοαµερικανική Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων.
Καταµέτρηση «ορφανών» υλικών
Διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου καταγραφής και αποτίµησης των αποθεµάτων και ανταλλακτικών
της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΤΥ), που τελεί σε διαγωνιστική διαδικασία
πώλησης του 100% των µετοχών της, προκηρύσσει η διοίκηση της εταιρείας. Τίποτα περίεργο θα σκεφτεί
κάποιος. Ειδικά όσοι γνωρίζουν τη σπουδή µε την οποία έγινε η προηγούµενη απογραφή, κατά την
απόσχιση της εταιρείας από τον ΟΣΕ προ πενταετίας. Οµως, µαζί µε τα αποθέµατα και τα ανταλλακτικά
της ΕΕΣΤΥ θα καταµετρηθούν και τα διάφορα άλλα τέτοια υλικά που είναι... ορφανά! Δηλαδή, υλικό που
δεν έχει βγει από τα βιβλία του ΟΣΕ αλλά φιλοξενείται στα αµαξοστάσια και στα συνεργεία της ΕΕΣΤΥ.
Κάποιοι ανησυχούν πως µπορεί να έχει «εξαφανιστεί» µεγάλος όγκος. Αλλοι υπογραµµίζουν πως ο
επενδυτής θα µπει στην ΕΕΣΤΥ (όχι νωρίτερα από του χρόνου τέτοια εποχή) και θα ζητήσει από τον ΟΣΕ να
τα πάρει ή να πληρώσει µίσθωµα για την αποθήκευσή τους. Και οι σοφότεροι µιλούν για σταγόνα στον
ωκεανό και θυµίζουν την εξαφάνιση ολόκληρων µηχαναµαξών του ΟΣΕ στο όχι και τόσο απώτερο
παρελθόν.
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Ðñüóêëçóç ðñïò ôçí åëëçíéêÞ åíåñãïâüñá
âéïìç÷áíßá íá óõììåôÜó÷åé óôçí åîáãïñÜ
ëéãíéôéêþí ìïíÜäùí ôçò ÄÅÇ, áðçýèõíå ï
ðñüåäñüò ôçò
Ðñüóêëçóç ðñïò ôçí
åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá êáé
äç ôçí åíåñãïâüñá íá óõììåôÜó÷åé óôçí åîáãïñÜ ëéãíéôéêþí ìïíÜäùí ôçò ÄÅÇ áðçýèõíå ï ðñüåäñïò êáé
äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò
ÄÅÇ, Ìáíþëçò ÐáíáãéùôÜêçò, áðü ôï âÞìá ôïõ óõíåäñßïõ ôïõ Åëëçíï-Áìåñéêáíéêïý åðéìåëçôçñßïõ, üðïõ áíáêïßíùóå ðáñÜëëçëá üôé åîåôÜæåé áðü êïéíïý ìå ôçí êéíåæéêÞ Shenhua ôçí êáôáóêåõÞ ëéãíéôéêïý óôáèìïý éó÷ýïò 1000 ìåãáâáô óôçí Ôïõñêßá.
«Ôï æçôïýìåíï ãéá ôç âéïìç÷áíßá åßíáé ôï ÷áìçëü ìáêñï÷ñüíéï êüóôïò. Ç ÄÅÇ äåí èá
ìðïñåß óôï ìÝëëïí íá ðáßæåé áõôüí ôï ñüëï», ôüíéóå ï åðéêåöáëÞò ôçò ÄÅÇ êáé ðñüóèåóå:
«Ç âéïìç÷áíßá äåí ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé ðáèçôéêüò êáôáíáëùôÞò áëëÜ íá ãßíåé åíåñãüò
ðáßêôçò óôçí åíÝñãåéá. Ç åíåñãïâüñïò âéïìç÷áíßá ðñÝðåé íá äåé ìå ðñïóï÷Þ êáé íá ëÜâåé
ìÝñïò óôçí áðïåðÝíäõóç ìå üñïõò óôñáôçãéêÞò êáé ìå ôïõò êáôÜëëçëïõò óõììÜ÷ïõò. ÕðÜñ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò».
Ï ê. ÐáíáãéùôÜêçò ôÜ÷èçêå õðÝñ ôçò óõìöùíßáò ðïõ åðéôåý÷èçêå ãéá ôá ëéãíéôéêÜ, ëÝãïíôáò üôé äéáóöáëßæåé åðåíäýóåéò, èÝóåéò åñãáóßáò, ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êëð. Åíþ óå ü,ôé áöïñÜ ôç ÄÅÇ üðùò åßðå ôï æçôïýìåíï åßíáé íá ãßíåé ìå óõìöÝñïíôåò üñïõò, äçëáäÞ ìå ôï êáëýôåñï äõíáôü ôßìçìá. Åéäéêüôåñá, ïé åîåëßîåéò áíÜ óôáèìü çëåêôñïðáñáãùãÞò üðùò ôéò ðåñéÝãñáøå ï ê. ÐáíáãéùôÜêçò Ý÷ïõí ùò åîÞò:
- Óôç Öëþñéíá èá äçìéïõñãçèåß ç äåýôåñç ìïíÜäá, ìéá åðÝíäõóç ôçò ôÜîçò ôùí 750 åêáô. åõñþ (áí êáé üðùò åßðå Ýíáò éäéþôçò ìðïñåß íá ôçí êÜíåé öèçíüôåñá), ìéá åðÝíäõóç
ðïõ äåí èá ìðïñïýóå íá êÜíåé ç ÄÅÇ. Çäç, áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç ÐôïëåìáÀäá 5 ìáò
Ý÷åé öÝñåé óôá üñéÜ ìáò, Ý÷ïõìå äéáèÝóåé 700 åêáô. êáé áðïìÝíïõí Üëëá 800 åêáô. åõñþ.
Ìå ôéò åðåíäýóåéò óôá ïñõ÷åßá ôçò Âåýçò êáé ôïõ Êëåéäéïý èá äçìéïõñãçèïýí ðÜíù áðü
700 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò. Èá ôçñçèïýí ïé äåóìåýóåéò áðÝíáíôé óôçí ðüëç ôçò Öëþñéíáò
ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçëåèÝñìáíóçò êáé ç ðåñéï÷Þ èá ìåôáôñáðåß óå åíåñãåéáêü êÝíôñï.
- Óôç Ìåãáëüðïëç èá ðïõëçèïýí ïé ìïíÜäåò 3 êáé 4 ìå ÷ñüíï æùÞò ôï 2025 êáé ôï 20322033 áíôßóôïé÷á. Ôá óõìöÝñïíôá ôùí åñãáæïìÝíùí èá äéáóöáëéóèïýí êáé ìå ìÝôñá ðïõ èá
ëÜâåé ç ÄÅÇ áëëÜ êáé ìå óõãêåêñéìÝíåò äéáôõðþóåéò óôç óýìâáóç, üðùò êáé ôá óõìöÝñïíôá ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò ìå ôç óõíÝ÷éóç ôçò ôçëåèÝñìáíóçò êáé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ áðïêáôÜóôáóç ôùí ïñõ÷åßùí.
- Ôï Áìýíôáéï ðïõ äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôç óõìöùíßá åßíáé áðáñáßôçôï ãéá íá äéáôçñçèåß ç ëéãíéôéêÞ ðáñáãùãÞ óôï åðßðåäï ôïõ 25% - 28% ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò åöïäéáóìïý
êáé ïéêïíïìßáò. ×ñåéÜæåôáé ðåñéâáëëïíôéêÞ áíáâÜèìéóç ìå óõíåôáßñïõò ðïõ èá áíáëÜâïõí ôç ó÷åôéêÞ åðÝíäõóç «êáèþò äåí åßíáé óôá ó÷ÝäéÜ ìáò íá åðåíäýóïõìå Üëëï óôïí ëéãíßôç».
Ï ê. ÐáíáãéùôÜêçò ôüíéóå ðùò ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ðþëçóç ôùí ìïíÜäùí ãßíåôáé õðï÷ñåùôéêÜ, ç ÄÅÇ èá åðéäéþîåé íá ôçí ìåôáôñÝøåé óå åõêáéñßá áîéïðïéþíôáò ôá Ýóïäá
ãéá åðåíäýóåéò óå íÝïõò ôïìåßò üðùò ïé áíáíåþóéìåò ðçãÝò, ç åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò, ôá
äßêôõá. Ôï ó÷Ýäéï ìåôáó÷çìáôéóìïý ôçò ÄÅÇ êáôáóôñþíåôáé óå óõíåñãáóßá ìå åéäéêü óýìâïõëï ðïõ Ý÷åé ðñïóëçöèåß. Óôï ðëáßóéï ôùí íÝùí äñÜóåùí åîåôÜæåôáé êáé ç åðÝíäõóç
óôçí Ôïõñêßá. ÔÝëïò, ï ðñüåäñïò ôçò ÄÅÇ êÜëåóå üëåò ôéò ðëåõñÝò, ðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò
ðïëéôéêÞò çãåóßáò íá áíôéìåôùðßóïõí ôï èÝìá ôçò ëéãíéôéêÞò ðáñáãùãÞò ìå íçöáëéüôçôá,
ãéá ôï óõìöÝñïí ôçò ÷þñáò.
Ï áíáðëçñùôÞò äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôùí ÅËÐÅ, ÁíäñÝáò ÓéÜìéóéçò, áíÝöåñå üôé ç
æÞôçóç åíÝñãåéáò ìåéþíåôáé êáé ðáñÜëëçëá áëëÜæåé ôï ìåßãìá ðñïò üöåëïò ôïõ öõóéêïý
áåñßïõ êáé ôùí áíáíåþóéìùí ðçãþí, ùóôüóï ôá õãñÜ êáýóéìá ðáßæïõí êáé èá óõíå÷ßóïõí
íá ðáßæïõí óçìáíôéêü ñüëï. Åêôßìçóå üôé ïé åðåíäýóåéò óôéò áíáíåþóéìåò ðçãÝò ôçí åðüìåíç ôñéåôßá èá öèÜóïõí óå 2 äéó. åõñþ
êáé Üëëá 5 äéó. åõñþ, ôá áìÝóùò åðüìåíá ÷ñüíéá. Áíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá üðùò åßðå áðïôåëåß ç õøçëÞ öïñïëïãßá
óôçí ôéìÞ ðþëçóçò ôùí õãñþí êáõóßìùí
ðïõ áíÝñ÷åôáé ðåñßðïõ óôï 70% ôçò ôåëéêÞò ôéìÞò, ìå áðïôÝëåóìá ç ÅëëÜäá
íá åìöáíßæåôáé ùò ç 3ç ðéï áêñéâÞ ÷þñá óôï êüóôïò ôçò áðëÞò áìüëõâäçò 95
ïêôáíßùí, åíþ ÷ùñßò ôçí åðéâïëÞ öüñùí ç ÷þñá ìáò èá ðåñéïñéæüôáí óôçí
11ç èÝóç óôçí Åõñþðç ôùí 28.
ÔÝëïò, åîÝöñáóå ôç âåâáéüôçôá üôé
ç ÅëëÜäá ìðïñåß íá êáôáóôåß óçìáíôéêüò äéáìåôáêïìéóôéêüò êüìâïò êáé ðýëç åéóüäïõ åíåñãåéáêþí ðñïúüíôùí óôç ÅÅ, êáèþò, üðùò åßðå, «êáôÝ÷åé óôñáôçãéêÞ êáé ðñïíïìéïý÷ï
èÝóç ãåùãñáöéêÜ êáé áðïôåëåß ìéá áóöáëÞ êáé óôáèåñÞ ÷þñá, ãåãïíüò ðïõ ôçò äßíåé ôç
äõíáôüôçôá íá äéáäñáìáôßóåé Ýíá êïìâéêü ñüëï óôéò ñïÝò åíåñãåéáêþí ðñïúüíôùí êáé óôéò
åíáëëáêôéêÝò ïäåýóåéò ðñïò ôç Åõñþðç, ëáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôçí áõîáíüìåíç óçìáóßá
ôïõ öõóéêïý áåñßïõ óôï åíåñãåéáêü ìåßãìá».
Ê. ÂïõôóáäÜêçò

ÓõíÜíôçóç ÊïñõöÞò óôç ÍÝá Õüñêç ãéá ôçí
ÅëëçíéêÞ Ïéêïíïìßá êáé ôéò Åðåíäýóåéò
19ï ÅôÞóéï Capital Link Invest in Greece Forum

Ôï «19ï ÅôÞóéï Invest in Greece ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link» èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Metropolitan
Club ôçò ÍÝáò Õüñêçò ôç ÄåõôÝñá, 11 Äåêåìâñßïõ, 2017. Ðñüêåéôáé ãéá ôï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ãéá ôçí ÅëëÜäá ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôç ÍÝá Õüñêç óå óõíåñãáóßá ìå ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò êáé ìåãÜëåò äéåèíåßò åðåíäõôéêÝò ôñÜðåæåò êáé ïñãáíéóìïýò.
Óôï ÓõíÝäñéï èá óõììåôÝ÷ïõí áíþôáôïé êõâåñíçôéêïß åêðñüóùðïé, åðé÷åéñçìáôßåò, åðåíäõôÝò êáé ôñáðåæßôåò áðü ôçí ÅëëÜäá, ôçí Åõñþðç êáé ôçí ÁìåñéêÞ. ÐáñáäïóéáêÜ ôï ÓõíÝäñéï ðñïóåëêýåé ôçí åëßô ôçò Wall
Street. Ôï ÓõíÝäñéï ëáìâÜíåé ÷þñá óå ìéá éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ãéá ôçí ÅëëÜäá, êáèþò ç ðñïóÝëêõóç îÝíùí åðåíäýóåùí åßíáé êáôáëõôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí áíÜêáìøç ôçò ïéêïíïìßáò.
Ôï ÓõíÝäñéï èá ðáñïõóéÜóåé ôéò åîåëßîåéò êáé ôéò ìåôáññõèìßóåéò óôçí ÅëëçíéêÞ Ïéêïíïìßá, êáé ôï Êõâåñíçôéêü ðñüãñáììá ãéá ôçí Ïéêïíïìßá êáé ôéò Åðåíäýóåéò. ÅðéðëÝïí, èá ðáñïõóéÜóåé ôéò ðéï ðñüóöáôåò åîåëßîåéò óôçí êåöáëáéáãïñÜ êáé óå óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò, ìå èÝìáôá üðùò, ôá êñáôéêÜ êáé åôáéñéêÜ ïìüëïãá, ç åíÝñãåéá, ç áíÜðôõîç ôùí õðïäïìþí, ç áãïñÜ ôùí áêéíÞôùí, ï ôïõñéóìüò, ï ôñáðåæéêüò ôïìÝáò, ç äéá÷åßñéóç ôùí
ìç åîõðçñåôïýìåíùí äáíåßùí êáé ç ðáãêüóìéá íáõôéëßá.
Ï ÐñÝóâçò ôçò ÅëëÜäïò óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò, ×Üñçò ËáëÜêïò, èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí
åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôïõ Óõíåäñßïõ.
Ï ÐñÝóâçò ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò óôçí ÅëëÜäá, Geoffrey R. Pyatt, èá ìéëÞóåé ó÷åôéêÜ ìå
ôï èÝìá «Energy & Geopolitics: The New Landscape».
Óôï ÓõíÝäñéï óõììåôÝ÷ïõí öÝôïò:
> Ï Ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäïò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï ïðïßïò ìÝóù ôçëåïðôéêïý ìçíýìáôïò èá áðåõèýíåé ôï
ìÞíõìá ôçò ÊõâÝñíçóçò ðñïò ôïõò äéåèíåßò åðåíäõôÝò.
> ÐÝíôå Åêðñüóùðïé ôçò ÊõâÝñíçóçò.
* ê. Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò, Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ï ïðïßïò åßíáé êáé ï Êåíôñéêüò ÏìéëçôÞò óôï ãåýìá
* ê. ÄçìÞôñçò Ðáðáäçìçôñßïõ, Õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò êáé ÁíÜðôõîçò
* êá Åëåíá ÊïõíôïõñÜ, Õðïõñãüò Ôïõñéóìïý
* ê. Ãéþñãïò ÔæéÜëëáò, Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÔïõñéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ÁíÜðôõîçò, Õðïõñãåßï Ôïõñéóìïý
* ê. Ãåþñãéïò ÐéôóéëÞò, ÄéïéêçôÞò ÁíåîÜñôçôçò Áñ÷Þò Äçìïóßùí Åóüäùí.
Èá óõæçôÞóïõí ó÷åôéêÜ ìå ôéò åîåëßîåéò, ôçí ðïñåßá êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáèþò åðßóçò êáé ó÷åôéêÜ ìå ôéò åðé÷åéñçìáôéêÝò êáé åðåíäõôéêÝò åõêáéñßåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç ÷þñá.
> Åîé ÌåãÜëåò Äéåèíåßò ÔñÜðåæåò
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
Ltd.
> ÔÝóóåñéò ÅëëçíéêÝò ÓõóôçìéêÝò ÔñÜðåæåò
* National Bank of Greece - ê. Leonidas Fragkiadakis, CEO
* Piraeus Bank - ê. Christos Megalou, CEO
* Alpha Bank - ê. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO
* Alpha Bank - ê. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias SA - ê. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman of Hellenic Bank Association
* National Bank of Greece - ê. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank - ê. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio.
> Áíþôåñïé Åêðñüóùðïé áðü Åõñùðáúêïýò, Äéåèíåßò êáé Åëëçíéêïýò Ïñãáíéóìïýò
* Mr. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic
and Financial Affairs
* Mr. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism
(ESM)
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
* Mr. Ioannis Kaltsas, Head of Division, European Investment Bank
* Ms. Sabina Dziurman, Director, Greece & Cyprus, European Bank for Reconstruction and Development
* Dr. Martin Czurda, CEO, Hellenic Financial Stability Fund
* Mrs. Rania Ekaterinari, CEO, Hellenic Corporation of Assets & Participations SA
> Êïñõöáßïé Äéåèíåßò ÅðåíäõôÝò
* Calamos Investments - Mr. John Koudounis, CEO
* Invesco, WL Ross & Co. - Mr. Stephen Johnson, Managing Director
* Waterwheel Capital Management - Mr. John Wollen, Founder, Portfolio Manager
* Hayman Capital Management - Mr. J. Kyle Bass, Chief Investment Officer
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director.
> Åðéêåöáëåßò Åëëçíéêþí êáé Áìåñéêáíéêþí Åôáéñåéþí.
«ÇìÝñá ôçò ÅëëÜäïò» óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò
Óôá ðëáßóéá ôïõ 19ïõ ÅôÞóéïõ Capital Link Invest in Greece Óõíåäñßïõ, ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò
óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Capital Link äéïñãáíþíïõí åéäéêÞ åêäÞëùóç ìå ôßôëï «ÇìÝñá ÅëëÜäïò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò», ôçí Ôñßôç 12 Äåêåìâñßïõ, 2017. ÓõãêåêñéìÝíá, ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò êáé ç ÅëëçíéêÞ áðïóôïëÞ, ïé åôáéñåßåò Åëëçíéêþí óõìöåñüíôùí ðïõ åßíáé åéóçãìÝíåò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò êáé ïé åôáéñåßåò ðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óôï ÓõíÝäñéï, èá ÷ôõðÞóïõí ôï êáìðáíÜêé ôçò
ëÞîçò ôùí åñãáóéþí ôçò Ôñßôçò, 12 Äåêåìâñßïõ, 2017, ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ ôçò ÍÝáò Õüñêçò. Ç ôåëåôÞ áíáìåôáäßäåôáé æùíôáíÜ áðü üëá ôá ìåãÜëá äéåèíÞ ôçëåïðôéêÜ äßêôõá ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí êáé ôïõ åîùôåñéêïý
êáé áðïôåëåß Ýíá ãåãïíüò ìå ìÝãéóôç áêñïáìáôéêüôçôá óå ðáãêüóìéï åðßðåäï.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
* ÍÅÁ ÕÏÑÊÇ // êá Ïëãá Ìðïñíüæç / êá ÅëÝíç ÌðÝç
Ôçë.: +1 212 661 75 66
* ÁÈÇÍÁ // êá ÌÜéñá Êßôùâá
Ôçë.: +30 210 610 9800.
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Επενδύσεις 500 εκατ στην Ελλάδα σχεδιάζει το Brevan
Του ΗΛΙΑ

Γ

ΜΠΕΛΛΟΥ

Αλλα δύο επενδυτικά κεφάλαια
αμιγώς σχεδιασμένα για τοποθετήσεις
στην Ελλάδα προστίθενται
στό ράστερ των ξένων σχημάτων
που κοιτούν την ελληνική αγορά

Η εκτίμηση πως η οικονομία
έχει σταθεροποιηθεί έστω και στα

χαμηλά της και μπορεί να ανακάμψει
εδραιώνεται Πρόσθετη
ελκυστικότητα στο ελληνικό στόρι
προσδίδει στη χώρα η προσδοκία
πολλών εξ αυτών πως οι επόμενες
εκλογές θα φέρουν μια
φιλικότερη

στην επιχειρηματικότητα
και στις επενδύσεις κυβέρνηση
Την Τρίτη το Brevan Howard
Asset Management ένα από τα
μεγάλα ευρωπαϊκά hedge fund
αποκάλυψε στο Bloomberg neos
συνέστησε δύο επενδυτικά κεφάλαια
για επενδύσεις σε ακίνητα
επιχειρήσεις μετοχές και ομόλογα
με στόχο να συγκεντρώσει 500
εκατομμύρια ευρώ από ιδιώτες
επενδυτές
Σύμφωνα με τον συνιδρυτή του
Brevan Howard και διαχειριστή
των δύο αυτών κεφαλαίων Τρύφωνα
Νάτση έχουν ήδη συγκεντρωθεί
περί τα 250 εκατ
δικών του χρημάτων
ôncûs και του δισεκατομμυριούχου
ιδρυτή Alan Howard
Μετά οκτώ χρόνια κρίσης
σε ένα σημείο όπου οι
κίνδυνοι έχουν εκλείψει και η χώρα
σταθεροποιείται σε χαμηλή βάση
δηλώνει ο κ Νάτσης στο Bloomberg
συμπεριλαμβανομένων

βρισκόμαστε

Αναμένουμε σημαντική
άνοδο στην ελληνική οικονομία
και στις τιμές των περιουσιακών
στοιχείων ενώ η πιθανή πολιτικό
μετάβαση τους επόμενους 12 έως
18 μήνες θα δώσει ώθηση και θα

ενισχύσει αυτή τη διαδικασία
υπογραμμίζει
To Brevan Howard έρχεται να
προστεθεί στη Hayman Capital
της οποίας ο επικεφαλής Kyle Bass
πριν από μερικές εβδομάδες ανέφερε
πως η κυοφορούμενη αλλαγή

Μετά οκτώ χρόνια κρίσης η χώρα
σταθεροποιείται δήλωσε ο συνι
δρυτιίς του ευρωπαϊκού fund
Brevan Howard Asset Management
Τρύφων Νάτσης Δεξιά τα κεντρικά
γραφεία του fund στη Βρετανία

Το ευρωπαϊκό hedge

fund συνέστησε δύο
επενδυτικά κεφάλαια
για τη χώρα μας
κυβέρνησης σε έναν ορίζοντα 18
μηνών θα λειτουργήσει ευεργετικά
στην αγορά Η Ελλάδα μπορεί να
μην έχει αυτή τη στιγμή την
ηγεσία αλλά πιστεύω
πως κάτι σπουδαίο θα συμβεί στην
Ελλάδα κατά την επόμενη διετία
σημείωνε o Kyle Bass
To Brevan Howard που έχει και
στο παρελθόν τοποθετηθεί στην
ελληνικό αγορά και συγκεκριμένα
σε ομόλογα στελεχώνει γραφείο
στην Αθήνα και αναμένεται να
κατάλληλη

ξεκινήσει

δραστηριότητα τον

Φεβρουάριο

Οι διαχειριστές της θα βρουν
άφθονους γνώριμους στη χώρα
Επενδυτικό κεφάλαια όπως η Apollo
η Fortress που έχει τοποθετηθεί
σε μετοχέ5 και επιχειρηματικά
ομόλογα η KKR η οποία ελέγχει

την Pillarstone που δραστηριοποιείται
στη δευτερογενή αγορά
μη εξυπηρετούμενων δανείων η
Harvard Investment Group και η
Amerra Capital που συμμετέχουν

στη διαδικασία των τραπεζών για
αξιοποίηση των συμμετοχών στις
ιχθυοκαλλιέργειες η Oaktree που
έχει μπει και στον ξενοδοχειακό
κλάδο και οι Blackstone και Third
Point που έχουν θέσεις σε Lamda
και Energean είναι ήδη όλες πα
ρούσε5 εδώ Οπως βέβαια και η
Fairfax και η Paulson Co με με
γάλε5 θέσειβ axis τράπεζε3 και άλ
λε5 εισηγμένες ενώ εκπροσωπούνται
και η York Capital η οποία
έχει επενδύσει σημαντικότατα
στην ΓΈΚ ΤΕΡΝΑ η Apollo
Management η Baupost Group
κεφάλαια

η Cerberus η Duet η Eaton Vance
η Farallon η Capstan η Adelante
η Greylock η Centerbridge n Strategie
Value n Avenue η Lone Star
η Hermes GPE και n VR Capital
Η λίστα είναι μακρά και δεν
εδώ αφού περιλαμβάνει
και ένα πλήθος εξειδικευμένων
funds ôncûs n Hines που τοποθετείται
σε ακίνητα και ξενοδοχειακό
real estate η άλλα όπως η Carlyle
τελειώνει

που έχουν συνάψει κοινοπραξίες
με ναυτιλιακούς ομίλους Η

επαναδραστηριοποίηση

αρκετών εξ
αυτών πολλοί εκ των οποίων
έχουν υποστεί και σημαντικές ζημίες
κατά την περίοδο 2015-2016
εξαιτίας της ανακοπής της
που είχε εκδηλωθεί την
προηγούμενη περίοδο με γνωστότερο
τον γαμπρό του Μπιλ Κλίντον
Μαρκ Μεζβίνσκι και το fund του
Eaglevale αποτελεί αδιαμφισβήτητα
ενθαρρυντικό σημάδι
Oncûs ενθαρρυντικό είναι και
τσ αυξημένο ενδιαφέρον ms Wall
Street για συμμετοχή στο 19ο ετήσιο
Invest in GreeceForum που
διοργανώνεται από την Capital
Link τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη
Αναμένονται περισσότεροι από
800 διαχειριστές και στελέχη
και τραπεζών μεταξύ
των οποίων και τραπεζίτες των
BNP Paribas Citi Goldman Sachs
Nordic Investment Banking UBS
και Credit Suisse International
ανάκαμψης

επιχειρήσεων
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Capital Link: Υποαπέδωσαν οι ναυτιλιακές µετοχές στην Wall την προηγούµενη
εβδοµάδα (λήξης 1/12/2017)

Υποαπέδωσαν οι ναυτιλιακές µετοχές της Wall Street την περασµένη εβδοµάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Capital Link
Υποαπέδωσαν οι ναυτιλιακές µετοχές της Wall Street την περασµένη εβδοµάδα, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της Capital Link την προγούµενη εβδοµάδα λήξης 1/12/2017.
Ειδικότερα, ο δείκτης Capital Link Maritime υποχώρησε 1,86%, έναντι ανόδου 1,56% για τον δείκτη βαρόµετρο S&P 500.
Ο τεχνολογικός Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,6%, ενώ ο βιοµηχανικός Dow Jones σηµείωσε άνοδο 2,86%.
Συνολικά πέντε εκ των επτά ναυτιλιακών δεικτών της Wall Street έκλεισαν την εβδοµάδα «στο κόκκινο».
Θετική ήταν η εικόνα στους δείκτες Baltic, καθώς και οι επτά κατέγραψαν εβδοµαδιαία άνοδο.
Τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο δείκτης Capesize, στο +16,57%, ενώ ο δείκτης Handysize κατέγραψε τη
µικρότερη άνοδο της τάξης του 0,97%.
Ποιες µετοχές προτιµά η Capital Link

Oι µερισµατικές αποδόσεις
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Σταθεροποίηση Οικονοµίας και Πολιτική Αλλαγή Κινητοποιούν τους
Επενδυτές
Αλλα δύο επενδυτικά κεφάλαια, αμιγώς σχεδιασμένα για τοποθετήσεις
στην Ελλάδα, προστίθενται στο ρόστερ των ξένων σχηµάτων που κοιτούν την ελληνική αγορά.
Η εκτίμηση πως η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, έστω και στα χαμηλά της και μπορεί να ανακάμψει,
εδραιώνεται. Πρόσθετη ελκυστικότητα στο «ελληνικό στόρι» προσδίδει στη χώρα η προσδοκία πολλών εξ
αυτών πως οι επόμενες εκλογές θα φέρουν μια φιλικότερη στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις
κυβέρνηση.
Την Τρίτη, το Brevan Howard Asset Management, ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά hedge fund, αποκάλυψε στο
Bloomberg πως συνέστησε δύο επενδυτικά κεφάλαια για επενδύσεις σε ακίνητα, επιχειρήσεις, μετοχές και
οµόλογα, µε στόχο να συγκεντρώσει 500 εκατοµµύρια ευρώ από ιδιώτες επενδυτές.
Σύμφωνα με τον συνιδρυτή του Brevan Howard και διαχειριστή των δύο αυτών κεφαλαίων, Τρύφωνα
Νάτση, έχουν ήδη συγκεντρωθεί περί τα 250 εκατ. συμπεριλαμβανομένων δικών του χρημάτων όπως και
του δισεκατοµµυριούχου ιδρυτή Alan Howard.
«Μετά οκτώ χρόνια κρίσης βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει και η χώρα
σταθεροποιείται σε χαμηλή βάση», δηλώνει ο κ. Νάτσης στο Bloomberg. «Αναμένουμε σημαντική άνοδο
στην ελληνική οικονομία και στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων», ενώ «η πιθανή πολιτική μετάβαση
τους επόµενους 12 έως 18 µήνες θα δώσει ώθηση και θα ενισχύσει αυτή τη διαδικασία», υπογραµµίζει.
Το Brevan Howard έρχεται να προστεθεί στη Hayman Capital της οποίας ο επικεφαλής Kyle Bass πριν από
μερικές εβδομάδες ανέφερε πως η κυοφορούμενη αλλαγή κυβέρνησης σε έναν ορίζοντα 18 μηνών, θα
λειτουργήσει ευεργετικά στην αγορά. «Η Ελλάδα µπορεί να µην έχει αυτή τη στιγµή την κατάλληλη ηγεσία,
αλλά πιστεύω πως κάτι σπουδαίο θα συµβεί στην Ελλάδα κατά την επόµενη διετία» σηµείωνε ο Kyle Bass.
Το Brevan Howard, που έχει και στο παρελθόν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα σε
οµόλογα, στελεχώνει γραφείο στην Αθήνα και αναµένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα τον Φεβρουάριο.
Οι διαχειριστές της θα βρουν άφθονους γνώριμους στη χώρα. Επενδυτικά κεφάλαια όπως η Apollo, η
Fortress που έχει τοποθετηθεί σε μετοχές και επιχειρηματικά ομόλογα, η KKR η οποία ελέγχει την Pillarstone
που δραστηριοποιείται στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Harvard Investment Group
και η Amerra Capital που συμμετέχουν στη διαδικασία των τραπεζών για αξιοποίηση των συμμετοχών στις
ιχθυοκαλλιέργειες, η Oaktree που έχει μπει και στον ξενοδοχειακό κλάδο και οι Blackstone και Third Point
που έχουν θέσεις σε Lamda και Energean είναι ήδη όλες παρούσες εδώ. Οπως βέβαια και η Fairfax και η
Paulson & Co με μεγάλες θέσεις στις τράπεζες και άλλες εισηγμένες, ενώ εκπροσωπούνται και η York
Capital, η οποία έχει επενδύσει σημαντικότατα κεφάλαια στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Apollo Management, η Baupost
Group, η Cerberus, η Duet, η Eaton Vance, η Farallon, η Capstan, η Adelante, η Greylock, η Centerbridge, η
Strategic Value, η Avenue, η Lone Star, η Hermes GPE και η VR Capital.
Η λίστα είναι μακρά και δεν τελειώνει εδώ, αφού περιλαμβάνει και ένα πλήθος εξειδικευμένων funds όπως
η Hines που τοποθετείται σε ακίνητα και ξενοδοχειακό real estate ή άλλα, όπως η Carlyle, που έχουν
συνάψει κοινοπραξίες με ναυτιλιακούς ομίλους. Η επαναδραστηριοποίηση αρκετών εξ αυτών –πολλοί εκ
των οποίων έχουν υποστεί και σημαντικές ζημίες κατά την περίοδο 2015-2016 εξαιτίας της ανακοπής της
ανάκαμψης που είχε εκδηλωθεί την προηγούμενη περίοδο με γνωστότερο τον γαμπρό του Μπιλ Κλίντον
Μαρκ Μεζβίνσκι και το fund του Eaglevale– αποτελεί αδιαµφισβήτητα ενθαρρυντικό σηµάδι.
Οπως ενθαρρυντικό είναι και το αυξημένο ενδιαφέρον της Wall Street για συμμετοχή στο 19ο ετήσιο Invest
in GreeceForum που διοργανώνεται από την Capital Link τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Αναμένονται
περισσότεροι από 800 διαχειριστές και στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών μεταξύ των οποίων και
τραπεζίτες των BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Nordic Investment Banking, UBS και Credit Suisse
International.

(Πηγή: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)
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Σταθεροποίηση οικονοµίας και πολιτική αλλαγή
κινητοποιούν τους επενδυτές
Αλλα δύο επενδυτικά κεφάλαια, αµιγώς σχεδιασµένα για τοποθετήσεις στην Ελλάδα, προστίθενται στο
ρόστερ των ξένων σχηµάτων που κοιτούν την ελληνική αγορά.
Η εκτίµηση πως η οικονοµία έχει σταθεροποιηθεί, έστω και στα χαµηλά της και µπορεί να ανακάµψει,
εδραιώνεται. Πρόσθετη ελκυστικότητα στο «ελληνικό στόρι» προσδίδει στη χώρα η προσδοκία πολλών εξ
αυτών πως οι επόµενες εκλογές θα φέρουν µια φιλικότερη στην επιχειρηµατικότητα και στις επενδύσεις
κυβέρνηση.
Την Τρίτη, το Brevan Howard Asset Management, ένα από τα µεγάλα ευρωπαϊκά hedge fund, αποκάλυψε στο
Bloomberg πως συνέστησε δύο επενδυτικά κεφάλαια για επενδύσεις σε ακίνητα, επιχειρήσεις, µετοχές και
οµόλογα, µε στόχο να συγκεντρώσει 500 εκατοµµύρια ευρώ από ιδιώτες επενδυτές.
Σύµφωνα µε τον συνιδρυτή του Brevan Howard και διαχειριστή των δύο αυτών κεφαλαίων, Τρύφωνα
Νάτση, έχουν ήδη συγκεντρωθεί περί τα 250 εκατ. συµπεριλαµβανοµένων δικών του χρηµάτων όπως και
του δισεκατοµµυριούχου ιδρυτή Alan Howard.
«Μετά οκτώ χρόνια κρίσης βρισκόµαστε σε ένα σηµείο όπου οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει και η χώρα
σταθεροποιείται σε χαµηλή βάση», δηλώνει ο κ. Νάτσης στο Bloomberg. «Αναµένουµε σηµαντική άνοδο
στην ελληνική οικονοµία και στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων», ενώ «η πιθανή πολιτική µετάβαση
τους επόµενους 12 έως 18 µήνες θα δώσει ώθηση και θα ενισχύσει αυτή τη διαδικασία», υπογραµµίζει.
Το Brevan Howard έρχεται να προστεθεί στη Hayman Capital της οποίας ο επικεφαλής Kyle Bass πριν από
µερικές εβδοµάδες ανέφερε πως η κυοφορούµενη αλλαγή κυβέρνησης σε έναν ορίζοντα 18 µηνών, θα
λειτουργήσει ευεργετικά στην αγορά. «Η Ελλάδα µπορεί να µην έχει αυτή τη στιγµή την κατάλληλη ηγεσία,
αλλά πιστεύω πως κάτι σπουδαίο θα συµβεί στην Ελλάδα κατά την επόµενη διετία» σηµείωνε ο Kyle Bass.
Το Brevan Howard, που έχει και στο παρελθόν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά και συγκεκριµένα σε
οµόλογα, στελεχώνει γραφείο στην Αθήνα και αναµένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα τον Φεβρουάριο.
Οι διαχειριστές της θα βρουν άφθονους γνώριµους στη χώρα. Επενδυτικά κεφάλαια όπως η Apollo, η
Fortress που έχει τοποθετηθεί σε µετοχές και επιχειρηµατικά οµόλογα, η KKR η οποία ελέγχει την Pillarstone
που δραστηριοποιείται στη δευτερογενή αγορά µη εξυπηρετούµενων δανείων, η Harvard Investment Group
και η Amerra Capital που συµµετέχουν στη διαδικασία των τραπεζών για αξιοποίηση των συµµετοχών στις
ιχθυοκαλλιέργειες, η Oaktree που έχει µπει και στον ξενοδοχειακό κλάδο και οι Blackstone και Third Point
που έχουν θέσεις σε Lamda και Energean είναι ήδη όλες παρούσες εδώ. Οπως βέβαια και η Fairfax και η
Paulson & Co µε µεγάλες θέσεις στις τράπεζες και άλλες εισηγµένες, ενώ εκπροσωπούνται και η York
Capital, η οποία έχει επενδύσει σηµαντικότατα κεφάλαια στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Apollo Management, η Baupost
Group, η Cerberus, η Duet, η Eaton Vance, η Farallon, η Capstan, η Adelante, η Greylock, η Centerbridge, η
Strategic Value, η Avenue, η Lone Star, η Hermes GPE και η VR Capital.
Η λίστα είναι µακρά και δεν τελειώνει εδώ, αφού περιλαµβάνει και ένα πλήθος εξειδικευµένων funds όπως
η Hines που τοποθετείται σε ακίνητα και ξενοδοχειακό real estate ή άλλα, όπως η Carlyle, που έχουν
συνάψει κοινοπραξίες µε ναυτιλιακούς οµίλους. Η επαναδραστηριοποίηση αρκετών εξ αυτών –πολλοί εκ
των οποίων έχουν υποστεί και σηµαντικές ζηµίες κατά την περίοδο 2015-2016 εξαιτίας της ανακοπής της
ανάκαµψης που είχε εκδηλωθεί την προηγούµενη περίοδο µε γνωστότερο τον γαµπρό του Μπιλ Κλίντον
Μαρκ Μεζβίνσκι και το fund του Eaglevale– αποτελεί αδιαµφισβήτητα ενθαρρυντικό σηµάδι.
Οπως ενθαρρυντικό είναι και το αυξηµένο ενδιαφέρον της Wall Street για συµµετοχή στο 19ο ετήσιο Invest
in GreeceForum που διοργανώνεται από την Capital Link τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Αναµένονται
περισσότεροι από 800 διαχειριστές και στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών µεταξύ των οποίων και
τραπεζίτες των BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Nordic Investment Banking, UBS και Credit Suisse
International.
THE NEW YORK TIMES
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Επενδύσεις 500 εκατ. στην Ελλάδα σχεδιάζει το Brevan
Αλλα δύο επενδυτικά κεφάλαια, αµιγώς σχεδιασµένα για τοποθετήσεις στην Ελλάδα, προστίθενται στο
ρόστερ των ξένων σχηµάτων που κοιτούν την ελληνική αγορά.
Η εκτίµηση πως η οικονοµία έχει σταθεροποιηθεί, έστω και στα χαµηλά της και µπορεί να ανακάµψει,
εδραιώνεται. Πρόσθετη ελκυστικότητα στο «ελληνικό στόρι» προσδίδει στη χώρα η προσδοκία πολλών εξ
αυτών πως οι επόµενες εκλογές θα φέρουν µια φιλικότερη στην επιχειρηµατικότητα και στις επενδύσεις
κυβέρνηση.
Την Τρίτη, το Brevan Howard Asset Management, ένα από τα µεγάλα ευρωπαϊκά hedge fund, αποκάλυψε στο
Bloomberg πως συνέστησε δύο επενδυτικά κεφάλαια για επενδύσεις σε ακίνητα, επιχειρήσεις, µετοχές και
οµόλογα, µε στόχο να συγκεντρώσει 500 εκατοµµύρια ευρώ από ιδιώτες επενδυτές.
Σύµφωνα µε τον συνιδρυτή του Brevan Howard και διαχειριστή των δύο αυτών κεφαλαίων, Τρύφωνα
Νάτση, έχουν ήδη συγκεντρωθεί περί τα 250 εκατ. συµπεριλαµβανοµένων δικών του χρηµάτων όπως και
του δισεκατοµµυριούχου ιδρυτή Alan Howard.
«Μετά οκτώ χρόνια κρίσης βρισκόµαστε σε ένα σηµείο όπου οι κίνδυνοι έχουν εκλείψει και η χώρα
σταθεροποιείται σε χαµηλή βάση», δηλώνει ο κ. Νάτσης στο Bloomberg. «Αναµένουµε σηµαντική άνοδο
στην ελληνική οικονοµία και στις τιµές των περιουσιακών στοιχείων», ενώ «η πιθανή πολιτική µετάβαση
τους επόµενους 12 έως 18 µήνες θα δώσει ώθηση και θα ενισχύσει αυτή τη διαδικασία», υπογραµµίζει.
Το Brevan Howard έρχεται να προστεθεί στη Hayman Capital της οποίας ο επικεφαλής Kyle Bass πριν από
µερικές εβδοµάδες ανέφερε πως η κυοφορούµενη αλλαγή κυβέρνησης σε έναν ορίζοντα 18 µηνών, θα
λειτουργήσει ευεργετικά στην αγορά. «Η Ελλάδα µπορεί να µην έχει αυτή τη στιγµή την κατάλληλη ηγεσία,
αλλά πιστεύω πως κάτι σπουδαίο θα συµβεί στην Ελλάδα κατά την επόµενη διετία» σηµείωνε ο Kyle Bass.
Το Brevan Howard, που έχει και στο παρελθόν τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά και συγκεκριµένα σε
οµόλογα, στελεχώνει γραφείο στην Αθήνα και αναµένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα τον Φεβρουάριο.
Οι διαχειριστές της θα βρουν άφθονους γνώριµους στη χώρα. Επενδυτικά κεφάλαια όπως η Apollo, η
Fortress που έχει τοποθετηθεί σε µετοχές και επιχειρηµατικά οµόλογα, η KKR η οποία ελέγχει την Pillarstone
που δραστηριοποιείται στη δευτερογενή αγορά µη εξυπηρετούµενων δανείων, η Harvard Investment Group
και η Amerra Capital που συµµετέχουν στη διαδικασία των τραπεζών για αξιοποίηση των συµµετοχών στις
ιχθυοκαλλιέργειες, η Oaktree που έχει µπει και στον ξενοδοχειακό κλάδο και οι Blackstone και Third Point
που έχουν θέσεις σε Lamda και Energean είναι ήδη όλες παρούσες εδώ. Οπως βέβαια και η Fairfax και η
Paulson & Co µε µεγάλες θέσεις στις τράπεζες και άλλες εισηγµένες, ενώ εκπροσωπούνται και η York
Capital, η οποία έχει επενδύσει σηµαντικότατα κεφάλαια στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Apollo Management, η Baupost
Group, η Cerberus, η Duet, η Eaton Vance, η Farallon, η Capstan, η Adelante, η Greylock, η Centerbridge, η
Strategic Value, η Avenue, η Lone Star, η Hermes GPE και η VR Capital.
Η λίστα είναι µακρά και δεν τελειώνει εδώ, αφού περιλαµβάνει και ένα πλήθος εξειδικευµένων funds όπως
η Hines που τοποθετείται σε ακίνητα και ξενοδοχειακό real estate ή άλλα, όπως η Carlyle, που έχουν
συνάψει κοινοπραξίες µε ναυτιλιακούς οµίλους. Η επαναδραστηριοποίηση αρκετών εξ αυτών –πολλοί εκ
των οποίων έχουν υποστεί και σηµαντικές ζηµίες κατά την περίοδο 2015-2016 εξαιτίας της ανακοπής της
ανάκαµψης που είχε εκδηλωθεί την προηγούµενη περίοδο µε γνωστότερο τον γαµπρό του Μπιλ Κλίντον
Μαρκ Μεζβίνσκι και το fund του Eaglevale– αποτελεί αδιαµφισβήτητα ενθαρρυντικό σηµάδι.
Οπως ενθαρρυντικό είναι και το αυξηµένο ενδιαφέρον της Wall Street για συµµετοχή στο 19ο ετήσιο Invest
in GreeceForum που διοργανώνεται από την Capital Link τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Αναµένονται
περισσότεροι από 800 διαχειριστές και στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών µεταξύ των οποίων και
τραπεζίτες των BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Nordic Investment Banking, UBS και Credit Suisse
International.
REUTERS, A.P.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital
Link
«Εθνικός Κήρυξ»

7 ∆εκεµβρίου, 2017

Ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Φωτογραφία αρχείου: Ευρωκίνηση/Γιάννης Παναγόπουλος.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στην Νέα Υόρκη των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link στις 11 ∆εκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club.
Την ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

12/18/2017, 10:14 AM
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Αξιολόγηση εξπρές με γκρίνια
Αντιδράσεις
στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ
για τις επιλογές
του Μαξίμου

αναφορικά
τη
με ΔΕΗ τους
πλειστηριασμούς και
τις απεργίες
ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ

γίνεται κάθε μέρα που
περνά το κλίμα στο εσωτερικό
Εκρηκτικό
του ΣΥΡΙΖΑ μολονότι η κυβέρνηση
ήλπιζε πως το διαφαινόμενο κλείσιμο
της τρίτης αξιολόγησης θα της
προσφέρει ώθηση και καθαρό πολιτικό
πεδίο Αιχμή αποτελούν μεν οι πλειστηριασμοί
αλλά αντιδράσεις προκαλούν
τόσο η ρύθμιση για τις απεργίες όσο
και η πώληση μονάδων παραγωγής
της ΔΕΗ Το εξαιρετικά αρνητικό για
την κυβέρνηση κλίμα επιβαρύνει έτι
περαιτέρω η κοινωνική αναταραχή που
εκφράστηκε στο πεζοδρόμιο την Τρίτη
έξω από το υπουργείο Εργασίας και το
Μαξίμου με τις συγκρούσεις μελών
του ΠΑΜΕ και άλλων διαδηλωτών με τα
ΜΑΤ Ολα αυτά μάλιστα λίγες μόνον
ημέρες μετά τις αντίστοιχες εικόνες
στα ειρηνοδικεία για τους πλειστηριασμούς

από συναδέλφους του υπουργούς

τραπεζικά

στελέχη και επιχειρηματίες
προκειμένου να συμμετάσχουν στο
συνέδριο του Capital Link Αυτό
ότι αν και άτυπος επικεφαλής
της ομάδας των 53 θα είναι απών από
τη συνάντησή τους Αντιθέτως δεν
αποκλείεται σ αυτήν τη συνάντηση να
παρευρεθεί ο Νίκος Φίλης ο οποίος
ναι μεν δεν ανήκει στους 53 αλλά μετά
την αξιολόγηση του καλοκαιριού έχει
έλθει πολύ κοντά τους και οι θέσεις
τους σε αρκετά ζητήματα ταυτίζονται
Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις του
π.χ για την υπόθεση πώλησης
υλικού στη Σαουδική Αραβία
βρίσκουν σύμφωνα τα περισσότερα
53 αλλά και η αποψή του
των
μέλη
για τις απεργίες και τη ρύθμιση που
απέσυρε για να επανακαταθέσει η
κυβέρνηση πως απαιτείται ένα κίνημα
που θα καταργήσει στην πράξη τον
συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ο
χρεώνει στους δανειστές και σε
σημαίνει

στρατιωτικού

βουλευτής

εγχώριους κύκλους εργοδοτών Και στο
θέμα των πλειστηριασμών η βασική
αρχή Φίλη είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει
να νομοθετήσει για την προστασία της
πρώτης ή λαϊκής κατοικίας Αποψη
που επίσης συμμερίζονται μέλη των
53 αλλά και άλλες τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ
Η κυβέρνηση ωστόσο εξακολουθεί
να απορρίπτει το ενδεχόμενο εκτιμώντας
ότι επαρκούν το υπάρχον
νομοθετικό

πλαίσιο και οι συμφωνίες

κυρίων με τις τράπεζες Ετσι αναζητεί

επικοινωνιακό αντίβαρο στην οικονομία
Αιόλου τυχαίες θεωρούνται οι

αναφορές Τσίπρα στο ενδεχόμενο μείωσης
των φορολογικών συντελεστών
Ενδεχόμενο στο οποίο είχε αναφερθεί

ο Πρωθυπουργός σε ανύποπτο χρόνο
όμως για πρώτη φορά θέτει πλέον ως
δέσμευσή του για το 2019 μετά την

ομιλία του στο Ελληνοαμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο Εξάλλου για
τους πλειστηριασμούς το Μαξίμου
εθελοτυφλεί και επιμένει να αμφισβητεί
ακόμη και τα στοιχεία από τα πινάκια
στα ειρηνοδικεία παίρνοντας χθες
προσωρινή ανάσα με την απόφαση των
συμβολαιογράφων για αποχή και τη
ματαίωση των προγραμματισμένων
πλειστηριασμών
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Αντίστοιχα η
γραμμή για τα άλλα καυτά
ζητήματα της αξιολόγησης όπως η
πώληση μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ
ή ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα
σωματεία για τις απεργίες είναι πως
οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές
για πρώτη φορά ολοκληρώνονται στο
σύνολό τους δίχως πρόσθετα δημοσιονομικά
μέτρα Ειδικά για τη ΔΕΗ η
κυβέρνηση εκτιμά πως οι βουλευτές
έχουν
της
ισχυρά επιχειρήματα από
τη συμφωνία που επετεύχθη η οποία
κατά το Μαξίμου διασφαλίζει τον
δημόσιο χαρακτήρα της Επιχείρησης
σε αντίθεση με τη λύση της Μικρής
ΔΕΗ που προωθούσε η προηγούμενη
κυβέρνηση
Μολαταύτα κοινή παραδοχή ακόμη
και στο Μαξίμου εξού και οι αντιδράσεις
βουλευτών και στελεχών είναι
πως οι επίμαχες ρυθμίσεις στο σύνολό
τους αλλοιώνουν το αριστερό DNA του
ΣΥΡΙΖΑ Γεγονός που δημιουργεί χώρο
προς εκμετάλλευση στις άλλες δυνάμεις
της Αριστεράς από το ΚΚΕ και τη
Λαϊκή Ενότητα έως την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
την Πλεύση Ελευθερίας
Ρεπορτάζ για τη ΔΕΗ και τις
στη σελίδα 29
κυβερνητική

Η ρύθμιση που
προωθεί η κυβέρνηση
για Tis απεργίεε
αλλοιώνει το αριστερό
DNA του ΣΥΡΙΖΑ
και δίνει χώρο
öpaons στο ΚΚΕ

κινητοποιήσεις

Εκτός του Νίκου Φίλη ο οποίος με
αλλεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις

το tf6k)T?o
τΗ2 ftOHKJftX ΕΙΜΑΙ

του συντηρεί στην ατζέντα τα
επίμαχα ζητήματα έντονη κινητικότητα
υπάρχει στους κύκλους της
ομάδας των 53 Εκτός του κειμένου
που ετοιμάζουν κατά πληροφορίες
τα στελέχη της και θα εστιάζει
στους πλειστηριασμούς είναι πολύ
πιθανό να υπάρξει συνάντησή τους
το Σαββατοκύριακο κατά την οποία
θα συζητηθούν όλα τα θέματα της
τρέχουσας επικαιρότητας Η συνάντηση
αυτή εάν πραγματοποιηθεί
θα αποτελέσει πρόβα των 53 για τη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ η οποία καθυστερεί από
το καλοκαίρι και συζητείται το ενδεχόμενο
πραγματοποίησής της λίγο
πριν από τα Χριστούγεννα ώστε να
λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης
στο εσωκομματικό τοπίο

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ ΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

Η
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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Ν

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΜΑΝΙΑΤΗ

ούτυρο στο ψωμί τους θεωρούν
στον Περισσό τόσο τις κυβερνητικές
αλλαγές στο νομοθετικό
πλαίσιο για τις απεργίες και τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα όσο και
την τεταμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούν
οι πλειστηριασμοί κατοικιών
Και στον απόηχο των επεισοδίων της
Τρίτης σε υπουργείο Εργασίας Βουλή
και Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του ΠΑΜΕ
και των αστυνομικών δυνάμεων
το ΚΚΕ άρχισε ήδη να οργανώνει τα
επόμενα βήματά του

Β

Ο ΦΙΛΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει πως το Σάββα
ο
τοκύριακο Ευκλείδης Τσακα
λώτος θα απουσιάζει σε ταξίδι
στη Νέα Υόρκη συνοδευόμενος

Αντιπολίτευση σιον δρόμο
με σύνθημα ιου Κοιπσούμπα
σηκώνει ψηλά τη σημαία
της πάλης αντιμετωπίζοντας
τις εξελίξεις σε αυτά τα μέτωπα ως το
Ο Περισσός

επιστέγασμα μιας συνολικής κυβερνητικής
και ευρωενωσιακής στρατηγικής
που επιβάλλουν μια αντεπίθεση από
νέες και πιο επιθετικές θέσεις Παρότι
χθες δεν έγιναν πλειστηριασμοί οι
επιτροπές του ΠΑΜΕ είναι σε ετοιμότητα
και σε αυτό το πεδίο αν και δεν
υπάρχει καμία πρόθεση για σύμπραξη
πολιτικές δυνάμεις της
άλλες
με
που επίσης πρωτοστατούν στο
κίνημα της Τετάρτης όπως η ΛΑΕ ή
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αριστεράς
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Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μεγάλες Διεθνείς
Επενδυτικές Τράπεζες και Οργανισμούς Στο Συνέδριο συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι επιχειρηματίες επενδυτές και τραπεζίτες απο
την Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street και φέτος λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα
σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας η χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης και
το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι καταλυτικής
σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και τις
Επενδύσεις Επιπλέον θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς με θέματα όπως τα κρατικά και
εταιρικά ομόλογα η ενέργεια η ανάπτυξη των υποδομών η αγορά των ακινήτων ο τουρισμός ο τραπεζικός τομέας η διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία
To 19ο

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κ Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου
Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα κ Geoffrey R Pyatt θα μιλήσει σχετικά με το θέμα Energy Geopolitics The New
Landscape
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αλέξης Τσίττρας μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους διεθνείς

επενδυτές
Πέντε Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
κ Ευκλείδης Τσακαλώτος Υπουργός Οικονομικών Κεντρικός Ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα κ Δημήτρης Παπαδημητρίου Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κα Έλενα Κουντουρά Υπουργός Τουρισμού κ Γιώργος Τζιάλλας Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείο
Τουρισμού κ Γεώργιος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εφτά Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
Citi BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs UBS and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες

Piraeus Bank κ Christos Megalou CEO National Bank of Greece κ Leonidas Fragkiadakis CEO Eurobank Ergasias SA κ Nikolaos Karamouzis
Chairman
Chairman of Hellenic Bank Association Alpha Bank κ Vassilios Psaltis General Manager and CFO Piraeus Bank κ George
Georgakopoulos Executive General Manager Non-Core Business Restructuring Portfolio National Bank of Greece κ Vasilios Kotsiras Head of
Structure Finance Alpha Bank κ Theodoras Athanassopoulos Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Funding Solution
Banking

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς
Mr Declan Costello Mission Chief for Greece European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Mr Nicola Giammarioli
Head of Strategy and Institutional Relations European Stability Mechanism ESM
Mr Francesco Drudi Principal Adviser European Central Bank
• Mr loannis Kaltsas Head of Division
European Investment Bank Ms Sabina Dziurman Director Greece Cyprus European Bank for Reconstruction
and Development Dr Martin Czurda CEO Hellenic Financial Stability Fund
Mrs Rania Ekaterinari CEO Hellenic Corporation of Assets
Participations SA

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Calamos Investments WL Ross

Co

Waterwheel Capital Management Hayman Capital Management Amerra Capital

Επικεφαλείς Ελληνικών και Αμερικανικών Εταιρειών
Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών
Allen Overy LLP A.S Papadimitriou Partners Law Firm Alpha Bank Apollo Management International LLP Atlantic Bank AXIA Capital Markets
• Eldorado Gold
Corporation Enterprise Greece Eurobank Ergasias SA ΕΥ First Athens Corporate Finance Fitch Ratings Inc Flott Co PC
• Greek National Tourism
Organization Grivalia Properties Hellenic Bank Association Hellenic Corporation of Assets Participations SA Hellenic
Petroleum SA Intralot Lambadarios Law Firm Lamda Development Levant Partners Marriott International Inc
McKinsey Company Moody's
investor Service Morgan Stanley MYTILINEOS SA National Bank of Greece NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange Noble Energy Oliver
Wyman ONEX Technologies Inc
Opap OTE Group of Companies Papastratos Philip Morris International Piraeus Bank Public Power
Corporation SA PPC Reed Smith Ridgebury Tankers Seaspan Corporation Shearman Sterling London LLP Star Bulk Carriers SteelShips
• Tellurian inc
Tsakos Energy Navigation Watson Farley Williams Zepos Yannopoulos

Global Shipping Companies
Seaspan Corporation Ridgebury Tankers Star Bulk Carriers SteelShips Tsakos Energy Navigation

2017 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
To 2017 Hellenic Capital Link Leadership Award θα απονεμηθεί φέτος στον κ Andre Calantzopoulos CEO Philip Morris International για την
εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Harvard Club τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Κύριος Ομιλητής θα είναι ο κ Jonathan R Cohen Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S Department of State

Χορηγοί
Παγκόσμιοι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου για ένατη συνεχή χρονιά είναι η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation
Σε Συνεργασία με New York Stock Exchange
Πλατινένιοι Χορηγοί Piraeus Bank National Bank of Greece
Χρυσοί Χορηγοί BNP Paribas ΕΥ Goldman Sachs OTE Group of Companies UBS
Μεγάλοι Χορηγοί Allen Overy LLP A.S Papadimitriou Partners Law Firm Axia Ventures Group Ltd Calamos Investments Credit Suisse Deutsche
Bank Papastratos Reed Smith Shearman

Sterling Watson Farley

Williams

Χορηγοί Alpha Bank Eldorado Gold Corporation Enterprise Greece Eurobank Ergasias S.A First Athens Corporate Finance Greek National Tourism
Organization Grivalia Properties Hellenic Petroleum SA Intralot Lambadarios Law Firm Lamda Development Levant Partners McKinsey Company
MYTILINEOS SA NBG Pangaea REIC Oliver Wyman ONEX Technologies Inc Opap Public Power Corporation S.A Hellas Zeppos Yannopoulos
Υποστηρικτές Χορηγοί Atlantic Bank Flott Co PC

KATHIMERINI
εγγραφή και παρακολούθηση είναι κατόπιν πρόσκλησης
Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://forurns.cap!tailink.com/greece/2017
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ολγα Μπορνόζη Managing Director στο email obornozi@capital.int(.com ή στο τηλ 1(212)661-7566
Η
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FinMin Tsakalotos in NYC for Capital Link Invest in Greece Forum FinMin Tsakalotos in
NYC for Capital Link Invest in Greece Forum

Finance Minister Euclid Tsakalotos is departing Athens on Thursday to attend the 19th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum on December 11 in New York.
Tsakalotos will deliver the keynote speech during a luncheon (13:15-14:45, local time), which will be followed by a
press conference at 15:40 local time.
On December 12, the Greek Finance minister will ring the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the
day’s session as a guest of Capital Link and the NYSE (15:45 local time).
During his visit in New York, Tsakalotos will be meeting with investment company representatives as well.

http://www.news4money.gr/
Publication date: 07/12/2017 23:59
Alexa ranking (Greece): 31202
http://www.news4money.gr/index.php/greek-news/item/53343-finmin-tsakalotos-i...

Finance Minister Euclid Tsakalotos is departing Athens on Thursday to attend the 19th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum on December 11 in New York.
Tsakalotos will deliver the keynote speech during a luncheon (13:15-14:45, local time), which will be followed by a
press conference at 15:40 local time.
On December 12, the Greek Finance minister will ring the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the
day’s session as a guest of Capital Link and the NYSE (15:45 local time).
During his visit in New York, Tsakalotos will be meeting with investment company representatives as well.
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FinMin Tsakalotos in NYC for Capital Link Invest in Greece Forum

Finance Minister Euclid Tsakalotos is departing Athens on Thursday to attend the 19th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum on December 11 in New York.
Tsakalotos will deliver the keynote speech during a luncheon (13:15-14:45, local time), which will be followed by a
press conference at 15:40 local time.
On December 12, the Greek Finance minister will ring the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the
day’s session as a guest of Capital Link and the NYSE (15:45 local time).
During his visit in New York, Tsakalotos will be meeting with investment company representatives as well.
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[Alpha]: Στη Ν.Υόρκη ο Ευ.Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ALPHA

https://www.daily-news.gr/
Publication date: 07/12/2017 23:21
Alexa ranking (Greece): 42087
https://www.daily-news.gr/news/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-...

Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
localStorage.clear();
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FinMin Tsakalotos in NYC for Capital Link Invest in Greece Forum
Finance Minister Euclid Tsakalotos is departing Athens on Thursday to attend the 19th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum on December 11 in New York.
Tsakalotos will deliver the keynote speech during a luncheon (13:15-14:45, local time), which will be followed by a
press conference at 15:40 local time.
On December 12, the Greek Finance minister will ring the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the
day’s session as a guest of Capital Link and the NYSE (15:45 local time).
During his visit in New York, Tsakalotos will be meeting with investment company representatives as well.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας στον χαρτοφύλακα του το πετυχηµένο swap οµολόγων
και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα, έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017 κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13:15-14:45), ο υπουργός Οικονοµικών να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15:45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος – Επαφές µε επενδυτές

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει, σήµερα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου, κατά τη διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45), ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική
οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=420736
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Σκηνές γέλιου µε Τσακαλώτο να ετοιµάζεται να χτυπήσει το καµπανάκι στην
Wall Street

Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017,
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Η κατάντια ενός πρώην Μαρξιστή, που στην χώρα του εφαρµόζει σκληρές νεοφιλελεύθερες
πολιτικές και στο τέλος πάει στο µεγαλύτερο χρηµατιστήριο του κόσµου για να συµµετάσχει
σε διαδικασία του.

ΟΥΣΤ ΞΕΦΤΙΛΑ!
anemosantistasis

http://www.dealnews.gr/
Publication date: 07/12/2017 23:00
Alexa ranking (Greece): 2293
http://www.dealnews.gr/roi/item/218983-DEAL-NEWS-H-E%CE%93%CE%9A%CE%A5...

DEAL-NEWS:H EΓΚΥΡΗ-EΠIXEIPHMATIKH KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΦHMEPIΔA
Προτεινόµενο
*** Pεπορτάζ, γεγονότα, παρασκήνιο, αποκαλύψεις ***
- OΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ» ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΌΛΕΣ ΟΙ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ EΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

• O χάρτης αλλάζει. Ποιοί επενδύουν, ποιοί βλέπουν εξωτερικό, ποιοί πωλούν, ποιοί κινδυνεύουν

• Ξένες πολυεθνικές. H ψήφος εµπιστοσύνης και οι τάσεις φυγής
- O EΡΝΤΟΓΑΝ ΣΕ AΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

• Oι προκλήσεις του και τι κρύβουν. Aντί για συνεργασία, ανοίγουν «δύσκολα θέµατα»

• Tα ερωτήµατα, τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, η Συνθήκη της Λωζάνης και ποιά είναι η εικόνα
σήµερα για τις οικονοµικκές και εµπορικές - επενδυτικές σχέσεις Eλλάδας - Tουρκίας
- AΦΗΣΑΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ... ΠΑΣΧΑ. H «ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗΝ

4η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Tον Mάρτιο το νέο αφορολόγητο, ο νέος ENΦIA, η κατάργηση προστασίας της πρώτης κατοικίας

• Πολυνοµοσχέδιο «σκούπα» τον Iανουάριο

• Έρχεται ακόµα η διαπραγµάτευση για τη διευθέτηση του χρέους και οι αποφάσεις για τη µετά
µνηµονιακή εποπτεία
- ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ BITCOIN ΥΨΟΥΣ 21.000 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 70
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ

• Tα κρυπτονοµίσµατα «επελαύνουν» και στην ελληνική πραγµατικότητα

• «Aπάτη» ή το νόµισµα του µέλλοντος; O κίνδυνος µε τους hakers

• Στα 15.000 δολάρια εκτινάχθηκε η αξία ενός Bitcoin
- ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΗ «ΣΟΦΙΑ»
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• Tα «µηνύµατα» αφύπνισης για έξοδο από την κρίση

• Tο έργο της διαNEOσις για το µέλλον της οικονοµίας, το fund Diorama και τα επόµενα πλάνα του
DEAL

- TΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

• H Mαρίνα Eυφραίµογλου, το project 20 εκ. ευρώ για ολιστικό destination spa στον Mυστρά και οι
«αρρυθµίες» της Eριουργία 3 A

- EΠIMEΛHTHPIA

• Oι πρόεδροι και τα «µυστικά» των εταιριών τους

• H επιχειρηµατική «πλευρά» των Kωνσταντίνου Mίχαλου, Bασίλη Kορκίδη, Γιάννη Mασούτη, Γιάννη
Xατζηθεοδοσίου. Aπό τα µπαλόνια και τα ναυτιλιακά προϊόντα µέχρι τα σούπερ µάρκετ, και τις
ασφάλειες

Deal

Big Deal, Secret Money, Non Paper και Politics Insider

** Παρασκήνια και αποκαλύψεις που θα συζητηθούν**

- AΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ OΛΘ

• Λίγες µέρες πριν από τα πυρά του Πάιατ

- O KΑΛΑΜΟΣ, Ο ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ

• Στο «περίµενε» για την Eθνική Aσφαλιστική. Tι θα κάνει η TτE
- KΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ
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- ATTICA BANK ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ AMK

• Pαντεβού µε τους επενδυτές
- ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ. AΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

- ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΗΣ MIG

• Aνατροπή στην ανατροπή για το Yγεία

- H ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ KΟΥΤΣΙΑΝΑ. MΕΤΑ ΤΟΝ TΣΙΠΡΑ Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

• Tο µήνυµα του Μr Apivita. H εταιρία από το 2017 έχει περάσει πλέον στους Iσπανούς
- O ΔEΣΦA, Η N. KΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ «ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. O ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Deal µε τον αναγνώστη και την αλήθεια

* Διαβάστε ακόµα στη Deal news*
- ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ

• H παραγραφή φοροελέγχων µε την υπογραφή Πιτσιλή (1η Δεκεµβρίου) και η αποκάλυψη της

Deal από την 5η Mαΐου
- EΙΡΗΝΗ NΤΑΪΦΑ: H ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ

• Συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση µε όχηµα τις Stavros Daifas Marine και Silver Lake Shipping
- ΓΙΑΝΝΗΣ AΚΚΑΣ: ΘΑ ΔΕΙ «ΦΩΣ» Η EΛYΦ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ - ΑΝΑΣΑ;

• Tα «αγκάθια» της κρίσης, οι πλειστηριασµοί και οι... 4ετούς διάρκειας διαπραγµατεύσεις µε τις
τράπεζες Πού θα κριθεί η επόµενη µέρα
- SOVEL - EBΓA - EPΓA - EΞAΛKO - EΛAΣTPON - DUROSTICK

• Turn around story για πέντε βιοµηχανίες
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- XΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ - MΠΙΘΑΡΑΣ - ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ

• Oι Έλληνες ισχυροί της ένδυσης

• H «τρόικα» των 118 εκ. ευρώ. Oι Pink Woman, BSB, Staff επιµένουν αναπτυξιακά
- TΙ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

• Tα test αντοχής µε το βασικό και δυσµενές σενάριο. Oι εκτιµώµενες ζηµιές

• H «µετάθεση» και η χαλάρωση τους δίνουν χρόνο - χρυσάφι
- OΙ ΝΕΕΣ «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» ΣΤΟ MΕΤΡΟ

• Στο φόντο του mega project «παράπλευρες» µάχες ύψους 153 εκ. για συρµούς και άλλα συστήµατα
- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 3+1 ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔEH

• Πως «ζυγίζουν» τους λιγνίτες. Tα 4 βασικά κλειδιά που θα κρίνουν τη στάση ελληνικών και ξένων
οµίλων
- H ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ CAPITAL LINK. ΣΑΦΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ N. YΟΡΚΗ
- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ

• Oι επιφυλάξεις των δανειστών για τη ρύθµιση οδηγούν σε νέα αναβολή της εφαρµογής τους
DEAL

- ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

• Tο σχέδιο που επεξεργάζονται η EET και οι τράπεζες

• Tα αυστηρά κριτήρια χορήγησης και η «φιλοσοφία» του εγχειρήµατος

• Στόχος να συγκρατηθούν οι τιµές και να προωθηθεί η διαδικασία

- AΝΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑ BULKERS, TANKER, BOXSHIPS

• Oι τιµές στις ναυλαγορές ανά κλάδο, τα διεθνή «κλειδιά» για τη ζήτηση το 2018 και οι κερδισµένοι
Greeks
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- TΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

• Στο City οι Έλληνες µετά τη Brexit εποχή

• Tα κίνητρα που υπόσχονται οι Άγγλοι και οι «δεύτερες» σκέψεις

- OΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ KΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ

• Tο ναυάγιο στη διαπραγµάτευση µε τους Kινέζους και το νέο κάλεσµα για στρατηγικό επενδυτή. H
Celestyal Cruises αναζητά τον λευκό ιππότη της, ενώ τα προβλήµατα συσσωρεύονται
DEAL NEWS

Focus στο Χρηµατιστήριο, µε ειδήσεις, επισηµάνσεις,

αναλύσεις και επώνυµες στήλες.

«Tαξίδι» στον κόσµο µέσα από σελίδες

για την οικονοµία και την παγκόσµια επιχειρηµατικότητα.

Όσα συµβαίνουν στην κοσµική ζωή.

Σπορ µε την µατιά της οικονοµίας µε παρασκήνιο και ρεπορτάζ.

“DEAL NEWS”

H δική σας εφηµερίδα

Kυκλοφορεί κάθε Παρασκευή στα περίπτερα

http://www.dealnews.gr/
Publication date: 07/12/2017 23:00
Alexa ranking (Greece): 2293
http://www.dealnews.gr/roi/item/218983-DEAL-NEWS-H-E%CE%93%CE%9A%CE%A5...

Mην την χάσετε
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΗΣ DEALnews

DEAL NEWS
H EΓΚΥΡΗ - EΠIXEIPHMATIKH KAI ΠOΛITIKH
EΦHMEPIΔA
*** Pεπορτάζ, γεγονότα, παρασκήνιο, αποκαλύψεις
***
- OΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ» ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΌΛΕΣ ΟΙ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ EΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
• O χάρτης αλλάζει. Ποιοί επενδύουν, ποιοί βλέπουν
εξωτερικό, ποιοί πωλούν, ποιοί κινδυνεύουν
• Ξένες πολυεθνικές. H ψήφος εµπιστοσύνης και οι
τάσεις φυγής
- O EΡΝΤΟΓΑΝ ΣΕ AΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
• Oι προκλήσεις του και τι κρύβουν. Aντί για
συνεργασία, ανοίγουν «δύσκολα θέµατα»
• Tα ερωτήµατα, τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, η Συνθήκη της
Λωζάνης και ποιά είναι η εικόνα
σήµερα για τις οικονοµικκές και εµπορικές - επενδυτικές σχέσεις
Eλλάδας - Tουρκίας
- AΦΗΣΑΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ... ΠΑΣΧΑ. H
«ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗΝ
4η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Tον Mάρτιο το νέο αφορολόγητο, ο νέος ENΦIA, η κατάργηση προστασίας
της πρώτης κατοικίας
• Πολυνοµοσχέδιο «σκούπα» τον Iανουάριο
• Έρχεται ακόµα η διαπραγµάτευση για τη διευθέτηση του χρέους και οι
αποφάσεις για τη µετά
µνηµονιακή εποπτεία
- ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ BITCOIN ΥΨΟΥΣ 21.000 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΜΑΣ. 70
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ
• Tα κρυπτονοµίσµατα «επελαύνουν» και στην ελληνική πραγµατικότητα
• «Aπάτη» ή το νόµισµα του µέλλοντος; O κίνδυνος µε τους hakers
• Στα 15.000 δολάρια εκτινάχθηκε η αξία ενός Bitcoin
- ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΗ «ΣΟΦΙΑ»
• Tα «µηνύµατα» αφύπνισης για έξοδο από την κρίση
• Tο έργο της διαNEOσις για το µέλλον της οικονοµίας, το fund Diorama και
τα επόµενα πλάνα του
DEAL
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- TΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
• H Mαρίνα Eυφραίµογλου, το project 20 εκ. ευρώ για ολιστικό destination spa
στον Mυστρά και οι
«αρρυθµίες» της Eριουργία 3 A
- EΠIMEΛHTHPIA
• Oι πρόεδροι και τα «µυστικά» των εταιριών τους
• H επιχειρηµατική «πλευρά» των Kωνσταντίνου Mίχαλου, Bασίλη Kορκίδη,
Γιάννη Mασούτη, Γιάννη
Xατζηθεοδοσίου. Aπό τα µπαλόνια και τα ναυτιλιακά προϊόντα µέχρι τα
σούπερ µάρκετ, και τις ασφάλειες
Deal
Big Deal, Secret Money, Non Paper και Politics Insider
** Παρασκήνια και αποκαλύψεις που θα συζητηθούν**
- AΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ OΛΘ
• Λίγες µέρες πριν από τα πυρά του Πάιατ
- O KΑΛΑΜΟΣ, Ο ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ
• Στο «περίµενε» για την Eθνική Aσφαλιστική. Tι θα κάνει η TτE
- KΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ
- ATTICA BANK ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ AMK
• Pαντεβού µε τους επενδυτές
- ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ. AΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
- ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΗΣ MIG
• Aνατροπή στην ανατροπή για το Yγεία
- H ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ KΟΥΤΣΙΑΝΑ. MΕΤΑ ΤΟΝ TΣΙΠΡΑ Ο
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
• Tο µήνυµα του Μr Apivita. H εταιρία από το 2017 έχει περάσει πλέον στους
Iσπανούς
- O ΔEΣΦA, Η N. KΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ «ΕΘΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. O ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Deal µε τον αναγνώστη και την αλήθεια
* Διαβάστε ακόµα στη Deal news*
- ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ
• H παραγραφή φοροελέγχων µε την υπογραφή Πιτσιλή (1η Δεκεµβρίου) και
η αποκάλυψη της
Deal από την 5η Mαΐου
- EΙΡΗΝΗ NΤΑΪΦΑ: H ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΟΡΑΜΑ
• Συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση µε όχηµα τις Stavros Daifas Marine
και Silver Lake Shipping
- ΓΙΑΝΝΗΣ AΚΚΑΣ: ΘΑ ΔΕΙ «ΦΩΣ» Η EΛYΦ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ
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ΑΝΑΒΟΛΗ - ΑΝΑΣΑ;
• Tα «αγκάθια» της κρίσης, οι πλειστηριασµοί και οι... 4ετούς διάρκειας
διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες Πού θα κριθεί η επόµενη µέρα
- SOVEL - EBΓA - EPΓA - EΞAΛKO - EΛAΣTPON - DUROSTICK
• Turn around story για πέντε βιοµηχανίες
- XΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ - MΠΙΘΑΡΑΣ - ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
• Oι Έλληνες ισχυροί της ένδυσης
• H «τρόικα» των 118 εκ. ευρώ. Oι Pink Woman, BSB, Staff επιµένουν
αναπτυξιακά
- TΙ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
• Tα test αντοχής µε το βασικό και δυσµενές σενάριο. Oι εκτιµώµενες
ζηµιές
• H «µετάθεση» και η χαλάρωση τους δίνουν χρόνο - χρυσάφι
- OΙ ΝΕΕΣ «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» ΣΤΟ MΕΤΡΟ
• Στο φόντο του mega project «παράπλευρες» µάχες ύψους 153 εκ. για
συρµούς και άλλα συστήµατα
- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 3+1 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔEH
• Πως «ζυγίζουν» τους λιγνίτες. Tα 4 βασικά κλειδιά που θα κρίνουν τη
στάση ελληνικών και ξένων οµίλων
- H ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ CAPITAL LINK. ΣΑΦΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ N. YΟΡΚΗ
- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ
• Oι επιφυλάξεις των δανειστών για τη ρύθµιση οδηγούν σε νέα αναβολή
της εφαρµογής τους
DEAL
- ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
• Tο σχέδιο που επεξεργάζονται η EET και οι τράπεζες
• Tα αυστηρά κριτήρια χορήγησης και η «φιλοσοφία» του εγχειρήµατος
• Στόχος να συγκρατηθούν οι τιµές και να προωθηθεί η διαδικασία
- AΝΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑ BULKERS, TANKER, BOXSHIPS
• Oι τιµές στις ναυλαγορές ανά κλάδο, τα διεθνή «κλειδιά» για τη ζήτηση
το 2018 και οι κερδισµένοι Greeks
- TΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
• Στο City οι Έλληνες µετά τη Brexit εποχή
• Tα κίνητρα που υπόσχονται οι Άγγλοι και οι «δεύτερες» σκέψεις
- OΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ KΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ
• Tο ναυάγιο στη διαπραγµάτευση µε τους Kινέζους και το νέο κάλεσµα για
στρατηγικό επενδυτή. H
Celestyal Cruises αναζητά τον λευκό ιππότη της, ενώ τα προβλήµατα
συσσωρεύονται
DEAL NEWS
Focus στο Χρηµατιστήριο, µε ειδήσεις, επισηµάνσεις,
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αναλύσεις και επώνυµες στήλες.
«Tαξίδι» στον κόσµο µέσα από σελίδες
για την οικονοµία και την παγκόσµια επιχειρηµατικότητα.
Όσα συµβαίνουν στην κοσµική ζωή.
Σπορ µε την µατιά της οικονοµίας µε παρασκήνιο και ρεπορτάζ.

“DEAL NEWS”
H δική σας εφηµερίδα
Kυκλοφορεί κάθε Παρασκευή στα περίπτερα
Mην την χάσετε
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Ντάισελµπλουµ: Θέλω να αποτίσω φόρο της τιµής στην Ελλάδα
Στις αρχές του 2018 θα ανοίξει η συζήτηση για τη µείωση του ελληνικού χρέους, τόνισε ο απερχόµενος
πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελµπλουµ κατά την χθεσινή συζήτηση της Επιτροπής Οικονοµικών
και Νοµισµατικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής.
Όπως είπε ο Ολλανδός πολιτικός, στους ευρωβουλευτές της επιτροπής, «θέλω να αποτίσω φόρο της τιµής
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εφάρµοσε ένα εντυπωσιακό και ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων στις δηµόσιες
δαπάνες, το κοινωνικό κράτος, τη δηµόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας και προϊόντων. Ελλάδα έχει
αλλάξει σελίδα από οικονοµικής και πολιτικής πλευράς».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τα επόµενα βήµατα, για την Ελλάδα, λέγοντας ότι µετά το τέλος της τρίτης
αξιολόγησης στις αρχές του 2018 θα επανατεθεί το ζήτηµα των µέτρων για το χρέος. Ο ESM εφάρµοσε τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα και ήδη από τον Ιανουάριο θα συζητηθούν περισσότερα µέτρα µε στόχο να
στηριχθεί η ανάκαµψη στην Ελλάδα και µεσοπρόθεσµα να ελαφρυνθεί το βάρος του χρέους. «Πρόκειται
για πολύ θετικές εξελίξεις που θα βοηθήσουν στην έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραµµα το καλοκαίρι του
2018», τόνισε ο Ολλανδός.
Η αύξηση του ΦΠΑ «καίει» τα ελληνικά νησιά
Την αγωνία τους για την αύξηση του ΦΠΑ από νέο έτος, µετέφεραν τέσσερεις νησιώτες βουλευτές, σε
συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
Γιώργος Πάλλης, Χίου Ανδρέας Μιχαηλίδης, Σάµου Δηµήτρης Σεβαστάκης και Δωδεκανήσου Ηλίας
Καµατερός, αναγνώρισαν ότι η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί δέσµευση της
προηγούµενης κυβέρνησης έναντι των δανειστών και µνηµονιακή υποχρέωση, αλλά υπογράµµισαν και την
κεφαλαιώδη σηµασία που έχει για τους νησιώτες η διατήρηση του µειωµένου ΦΠΑ, τόσο για τη
βιωσιµότητα της οικονοµικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας, όσο και ως αποτέλεσµα πετυχηµένων
κοινωνικών διεκδικήσεων.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τους ενηµέρωσε για τις κινήσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση και
προσωπικά από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας ότι κατανοεί πλήρως το ειδικό βάρος που έχει
το ζήτηµα αυτό, διαβεβαίωσε για τη στήριξη τού αιτήµατος που του µετέφεραν, αλλά επισήµανε και την
αναγκαιότητα παράλληλων πολιτικών για τη στήριξη των νησιωτών και σε άλλους τοµείς εκτός της
φορολογικής πολιτικής.
Από την πλευρά τους, οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγµατοποιήσουν τις επόµενες ηµέρες
συνάντηση µε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προκειµένου να ενισχυθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται κατά
τη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές.
Κυνήγι επενδυτών στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Για την Νέα Υόρκη αναχώρησε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όπου θα συµµετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών θα έχει
σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν.Υόρκη ο Ευ.Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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ΜΡΞΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟ@ΤΣΣ! Το καµπανάκι της Wall Street θα χτυπήσει ο
Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει
στο 19ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Invest in Greece, ενώ θα σηµάνει και τη λήξη της συνεδρίασης της
Wall Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
To συνέδριο Invest in Greece διοργανώνει η Capital Link της Δευτέρα (11 Δεκεµβρίου). Ο υπουργός θα
απευθύνει την κεντρική οµιλία στη διάρκεια του γεύµατος και στη συνέχεια θα δώσει συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη (12 Δεκεµβρίου), ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Ο υπουργός θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: enikonomia.gr
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Σκηνές γέλιου µε Τσακαλώτο να ετοιµάζεται να χτυπήσει το καµπανάκι στην
Wall Street

Ο υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί στην αμερικανική μεγαλούπολη για να συμμετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεμβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραμματιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονομικών να απευθύνει κεντρική ομιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Η κατάντια ενός πρώην Μαρξιστή, που στην χώρα του εφαρμόζει
σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στο τέλος πάει στο
μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου για να συμμετάσχει σε
διαδικασία του.
ΟΥΣΤ ΞΕΦΤΙΛΑ!
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική
µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital
Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος
του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών
να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του
συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα
παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Πηγή: news247.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
© Shutterstock Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://patrastimes.gr/
Publication date: 07/12/2017 21:05
Alexa ranking (Greece): 1549
http://patrastimes.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%c...

Επίσκεψη του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα Πέµπτη στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε αναζήτηση
επενδύσεων

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο
συνέδριο «Invest in Greece», ενώ θα έχει επαφές µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος για επενδύσεις
Στην Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Στην Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το Συνέδριο «Invest in Greece»
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 – 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece/ Επαφές µε επενδυτικές
εταιρείες

Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Το sportandbusiness.gr αναβαθµίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία
ιστοσελίδα που βλέπει µε ξεχωριστή µατιά όλες τις οικονοµικές
ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την
παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενηµέρωσης για την
παγκόσµια αθλητική βιοµηχανία.
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Ο Τσακαλώτος θα χτυπήσει το καµπανάκι της Wall Street

«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» η
12η Δεκεµβρίου
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών.
Σχετικά Tags

Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές Στη Νέα Υόρκη ο
Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Ο Ευκλειδης Τσακαλωτος στη Νεα Υορκη για επενδυσεις
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει την Πέµπτη στην Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της πόλης. Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών
θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο. Επίσης κατά τη
διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Σχόλια αναγνωστών (0)...
Blog.gr · πριν από 1 ώρα 29 λεπτά ·
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Θα συµµετάσχει στο Συνέδριο Invest in Greece και θα συναντηθεί µε εκπροσώπους επενδυτών
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
newsbeast.gr
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Στις ΗΠΑ ο Ε. Τσακαλώτος
Για περίπου μία εβδομάδα θα απουσιάσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος μεταβαίνει στις ΗΠΑ προς
«άγρα επενδυτών».
Ο Υπουργός Οικονομικών αναχώρησε σήμερα για την Νέα Υόρκη, προκειμένου να πάρει μέρος στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο «Invest in Greece», που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεμβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσημου γεύματος του Συνεδρίου, ο Υπουργός Οικονομικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου, στον χώρο του συνεδρίου.
Την επόμενη ημέρα, ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης", την οποία διοργανώνει η Capital Link, σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15:45 (τοπική ώρα), ο Υπουργός Οικονομικών θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικώ, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ.
Τσακαλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
<< επιστροφή στην προηγούµενη σελίδα
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Ντάισελµπλουµ: Θέλω να αποτίσω φόρο της τιµής στην Ελλάδα
Στις αρχές του 2018 θα ανοίξει η συζήτηση για τη µείωση του ελληνικού χρέους, τόνισε ο απερχόµενος
πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελµπλουµ κατά την χθεσινή συζήτηση της Επιτροπής Οικονοµικών
και Νοµισµατικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής.
Όπως είπε ο Ολλανδός πολιτικός, στους ευρωβουλευτές της επιτροπής, «θέλω να αποτίσω φόρο της τιµής
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα εφάρµοσε ένα εντυπωσιακό και ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων στις δηµόσιες
δαπάνες, το κοινωνικό κράτος, τη δηµόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας και προϊόντων. Ελλάδα έχει
αλλάξει σελίδα από οικονοµικής και πολιτικής πλευράς».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τα επόµενα βήµατα, για την Ελλάδα, λέγοντας ότι µετά το τέλος της τρίτης
αξιολόγησης στις αρχές του 2018 θα επανατεθεί το ζήτηµα των µέτρων για το χρέος. Ο ESM εφάρµοσε τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα και ήδη από τον Ιανουάριο θα συζητηθούν περισσότερα µέτρα µε στόχο να
στηριχθεί η ανάκαµψη στην Ελλάδα και µεσοπρόθεσµα να ελαφρυνθεί το βάρος του χρέους. «Πρόκειται
για πολύ θετικές εξελίξεις που θα βοηθήσουν στην έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραµµα το καλοκαίρι του
2018», τόνισε ο Ολλανδός.
Η αύξηση του ΦΠΑ «καίει» τα ελληνικά νησιά
Την αγωνία τους για την αύξηση του ΦΠΑ από νέο έτος, µετέφεραν τέσσερεις νησιώτες βουλευτές, σε
συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
Γιώργος Πάλλης, Χίου Ανδρέας Μιχαηλίδης, Σάµου Δηµήτρης Σεβαστάκης και Δωδεκανήσου Ηλίας
Καµατερός, αναγνώρισαν ότι η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί δέσµευση της
προηγούµενης κυβέρνησης έναντι των δανειστών και µνηµονιακή υποχρέωση, αλλά υπογράµµισαν και την
κεφαλαιώδη σηµασία που έχει για τους νησιώτες η διατήρηση του µειωµένου ΦΠΑ, τόσο για τη
βιωσιµότητα της οικονοµικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας, όσο και ως αποτέλεσµα πετυχηµένων
κοινωνικών διεκδικήσεων.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τους ενηµέρωσε για τις κινήσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση και
προσωπικά από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας ότι κατανοεί πλήρως το ειδικό βάρος που έχει
το ζήτηµα αυτό, διαβεβαίωσε για τη στήριξη τού αιτήµατος που του µετέφεραν, αλλά επισήµανε και την
αναγκαιότητα παράλληλων πολιτικών για τη στήριξη των νησιωτών και σε άλλους τοµείς εκτός της
φορολογικής πολιτικής.
Από την πλευρά τους, οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγµατοποιήσουν τις επόµενες ηµέρες
συνάντηση µε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προκειµένου να ενισχυθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται κατά
τη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές.
Κυνήγι επενδυτών στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Για την Νέα Υόρκη αναχώρησε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όπου θα συµµετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών θα έχει
σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: KONTRANEWS.GR
07/12 20:08
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την
διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει
κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου. Την Τρίτη 12
Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο. Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Το Άρθρο: Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εµφανίζεται στην ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο
κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του...
The post Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές appeared first on Trelokouneli.gr.
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Το καµπανάκι της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει
στο 19ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Invest in Greece, ενώ θα σηµάνει και τη λήξη της συνεδρίασης της Wall
Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
To συνέδριο Invest in Greece διοργανώνει η Capital Link της Δευτέρα (11 Δεκεµβρίου). Ο υπουργός θα
απευθύνει την κεντρική οµιλία στη διάρκεια του γεύµατος και στη συνέχεια θα δώσει συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη (12 Δεκεµβρίου), ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Ο υπουργός θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://www.newsbeast.gr/
Publication date: 07/12/2017 19:56
Alexa ranking (Greece): 64
https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/3075879/sti-nea-iorki-o-tsakalotos-gia-e...

Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές

Θα συµµετάσχει στο Συνέδριο Invest in Greece και θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους επενδυτών
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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[Πρώτο Θέµα]: To καµπανάκι λήξης της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Επίσκεψη του υπουργού Οικονοµικών στη Νέα Υόρκη για επαφές µε επενδυτές και
συµµετοχές σε συνέδρια και εκδηλώσεις
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Ψάχνει επενδυτές στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη
στις 11 Δεκεµβρίου για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece που διοργανώνει η Capital Link. Παράλληλα, θα έχει συναντήσεις για
την προσέλκυση επενδυτών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, «κατά τη
διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών».
Στις 12 Δεκεµβρίου θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.

Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.

Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».

Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα.
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To καµπανάκι λήξης της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ usay.gr ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
07/12/2017, 17:52 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
02:14 ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Θα συµµετάσχει στο Συνέδριο Invest in Greece και θα συναντηθεί µε εκπροσώπους επενδυτών
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Γιατί πάει στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει την Πέµπτη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου
να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11
Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
…
Διαβάστε τη συνέχεια στο tribune.gr
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Στις ΗΠΑ για µία εβδοµάδα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Πολυήµερη απουσία του Υπουργού Οικονοµικών στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Πολυήµερη απουσία του Υπουργού Οικονοµικών στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Για περίπου µία εβδοµάδα θα απουσιάσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος µεταβαίνει στις ΗΠΑ προς
«άγρα επενδυτών».
Ο Υπουργός Οικονοµικών αναχώρησε σήµερα για την Νέα Υόρκη, προκειµένου να πάρει µέρος στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο «Invest in Greece», που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του Συνεδρίου, ο Υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου, στον χώρο του συνεδρίου.
Την επόµενη ηµέρα, ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", την οποία διοργανώνει η Capital Link, σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15:45 (τοπική ώρα), ο Υπουργός Οικονοµικών θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικώ, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ.
Τσακαλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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nooz.gr: Invest in Greece: Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Το καµπανάκι της Wall Street για επενδύσεις θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Δηµοσίευση: 7:16 µ.µ. | 7/12/17

Ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece στις 11
Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο
υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας στον χαρτοφύλακα του
το πετυχηµένο swap οµολόγων και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Τάσος Δασόπουλος

Σχετικές Ετικέτες: Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΝέα ΥόρκηΠολιτικήΣΥΡΙΖΑ
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Όπως έγινε γνωστό...
Δηµοσίευση | 7 Δεκεµβρίου 2017
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Μπαλζάκ
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Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος για να προβάλει το success story
Μια εβδοµάδα µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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[Lifo]: Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για να συναντήσει επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 – 14.45 τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: LIFO
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[In]: Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος – Συναντήσεις µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης. Kατά τη διάρκεια της παραµονής του, ο κ. Τσακαλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ το «Invest in Greece» – Συναντήσεις µε
επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
(ΑΠΕ – ΜΠΕ)
(...περισσότερα)
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος - Συναντήσεις µε επενδυτές

Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος - Συναντήσεις µε
επενδυτές
Οικονοµία

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης. Kατά τη διάρκεια της παραµονής του, ο κ. Τσακλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Δείτε περισσότερα: in.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 – 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
Πηγή: magnesianews.gr
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Το πρόγραµµα του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις ΗΠΑ
Related Articles
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Σηµείωση: Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο
υπουργός Οικονοµικών
θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη
για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις
11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί
την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την
διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών
να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου
ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί
στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης" την οποία διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλ. Τσακαλώτος – Το πρόγραµµά του
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 (τοπική ώρα)ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».

★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Το καµπανάκι της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει
στο 19ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Invest in Greece, ενώ θα σηµάνει και τη λήξη της συνεδρίασης της Wall
Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
To συνέδριο Invest in Greece διοργανώνει η Capital Link της Δευτέρα (11 Δεκεµβρίου). Ο υπουργός θα
απευθύνει την κεντρική οµιλία στη διάρκεια του γεύµατος και στη συνέχεια θα δώσει συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη (12 Δεκεµβρίου), ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Ο υπουργός θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: enikonomia.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Όπως έγινε γνωστό...
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο
κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου
(13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του
συνεδρίου. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της
παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Invest in Greece: Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11
Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα),
ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα
κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: ΑΠΕ
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Invest in Greece: Στη Ν. Υορκη ο Τσακαλωτος

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χτυπά το καµπανάκι της Wall Street
Από
NewsRoom
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειμένου να
συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεμβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
real.gr
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To καµπανάκι λήξης της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Κοινοποιήστε
1
0
0
1Κοινοποιήσεις
07 Δεκεµβρίου 2017 18:34
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των
ΗΠΑ για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Μάλιστα, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου, θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Στην Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο «Invest in Greece»
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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O Τσακαλώτος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αναζητώντας επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη ο Ευκ. Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει, σήµερα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου, κατά τη διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45), ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική
οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.

Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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in.gr: Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος - Συναντήσεις µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης. Kατά τη διάρκεια της παραµονής του, ο κ. Τσακλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το «Invest in Greece» – Συναντήσεις µε
επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου
να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11
Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
(ΑΠΕ – ΜΠΕ)
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
THESSNEWS-DESK
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου.
Πιο συγκεκριµένα , την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου
(13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη
Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Να σηµειωθεί ότι οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα.
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Στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος για το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece

Στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος για το 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece
Πολιτική

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την
διάρκεια
Δείτε περισσότερα: Sofokleousin
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Στην Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο «Invest in Greece»
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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[Enikonomia]: Το καµπανάκι της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει
στο 19ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Invest in Greece, ενώ θα σηµάνει και τη λήξη της συνεδρίασης της Wall
Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
To συνέδριο Invest in Greece διοργανώνει η Capital Link της Δευτέρα (11 Δεκεµβρίου). Ο υπουργός θα
απευθύνει την κεντρική οµιλία στη διάρκεια του γεύµατος και στη συνέχεια θα δώσει συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη (12 Δεκεµβρίου), ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Ο υπουργός θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για αναζήτηση επενδύσεων
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στις ΗΠΑ για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
*Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Γιατί πάει στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει την Πέµπτη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου
να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11
Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του
συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα
παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο
κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη
Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece στις 11 Δεκεµβρίου
Τάσος Δασόπουλος
Δεκεµβρίου 07 2017 18:00
Ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece στις 11 Δεκεµβρίου
Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας στον
χαρτοφύλακα του το πετυχηµένο swap οµολόγων και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece
Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα στο NEWS247
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος - Θα συναντηθεί µε εκπροσώπους επενδυτών

Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα
παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει την Πέµπτη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο
κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου
(13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του
συνεδρίου. 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος - Θα συµµετάσχει στο Συνέδριο Invest in Greece
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

---> Ενηµέρω ση PamePreveza.gr: ...

Tags: Ευκλείδης Τσακαλώτος
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To καµπανάκι λήξης της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Αναχώρησε σήµερα

Επίσκεψη του υπουργού Οικονοµικών στη Νέα Υόρκη για επαφές µε επενδυτές
και συµµετοχές σε συνέδρια και εκδηλώσεις
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή
Ακολουθήστε µα ς στα
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της
Capital Link
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Για τη Νέα Υόρκη αναχωρεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://www.acrobase.gr/
Publication date: 07/12/2017 18:18
Alexa ranking (Greece): 11542
http://www.acrobase.gr/showthread.php?s=d1cb004db88794710b779ac6735c8a6a...

Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Newsroom , CNN Greece
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν. Υόρκη για το συνέδριο Invest in Greece ο Ευ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη Νεα Υορκη ο Ευκλειδης Τσακαλωτος

Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος Share twitter E-mail Ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece στις 11 Δεκεµβρίου Τάσος Δασόπουλος Δεκεµβρίου 07 2017 18:00
Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας στον
χαρτοφύλακα του το πετυχηµένο swap οµολόγων και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.

Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνε...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Επίσκεψη του Ευ. Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
*Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος - Θα χτυπήσει το καµπανάκι στη Wall Street
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ
θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.

Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
.
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Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος - Συναντήσεις µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης. Kατά τη διάρκεια της παραµονής του, ο κ. Τσακαλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος – Θα χτυπήσει το καµπανάκι στη Wall Street
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Newsroom Αθήνα 984
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Το καµπανάκι της Wall Street θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει
στο 19ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Invest in Greece, ενώ θα σηµάνει και τη λήξη της συνεδρίασης της Wall
Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
To συνέδριο Invest in Greece διοργανώνει η Capital Link της Δευτέρα (11 Δεκεµβρίου). Ο υπουργός θα
απευθύνει την κεντρική οµιλία στη διάρκεια του γεύµατος και στη συνέχεια θα δώσει συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη (12 Δεκεµβρίου), ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Ο υπουργός θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

#ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ #INVEST IN GREECE #ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΗΝ WALL STREET
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα.
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Επίσκεψη του Ευ. Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
*Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιριών
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει, σήµερα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών κατά την εκεί
παραµονή του.
Το ταξίδι Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in
Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου, κατά τη διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45), ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική
οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece
Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος. Θα συµµετάσχει στο Συνέδριο Invest in Greece και θα
συναντηθεί µε εκπροσώπους επενδυτών
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 – 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος - Μπαράζ επαφών µε επενδυτές
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα Πέµπτη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την ίδια µέρα, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου, κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.1514.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Το ταξίδι του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη έρχεται σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική
οικονοµία, µε τον υπουργό Οικονοµικών να «µεταφέρει στις βαλίτσες του» την επιτυχία της τεχνικής
συµφωνίας που επετεύχθη µεταξύ κυβέρνησης και δανειστών, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.
Ο κ. Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη προς αναζήτηση επενδύσεων, µε το ισχυρό διαπραγµατευτικό
«χαρτί» της συµφωνίας µε τους δανειστές.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκ. Τσακαλώτος - Θα έχει επαφές µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει, σήμερα, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συμμετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεμβρίου 2017, στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια
του επίσημου γεύματος του συνεδρίου (13.15-14.45), ο υπουργός Οικονομικών θα απευθύνει κεντρική
οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών έχει προγραμματίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών
επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις
11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος για το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όπου πρόκειται να έχει επαφές
µε επενδυτές και να συµµετάσχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις.
Συγκεκριµένα, ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Επίσκεψη του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη
Επίσκεψη του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα Πέµπτη στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα Πέµπτη στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου
κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο. Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών. $(document).ready(function () { $("a[rel='colorbox-gallery']").colorbox({ photo: true, slideshow: true,
slideshowSpeed: 7000 }); });
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Επίσκεψη του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 τοπική ώρα στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος

Για να συµµετάσχει σε συνέδριο για τις επενδύσεις στην
Ελλάδα
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στις Η.Π. Α. και στη Νέα
Υόρκη για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link
στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου
στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
"Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στις Βρυξέλλες η Αχτσιόγλου - Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος Πέµπτη, 07
Δεκεµβρίου 2017 17:46

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήµερα η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO).
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, στην τοποθέτησή της, η Υπουργός Εργασίας αναγνώρισε την πρόθεση
των ευρωπαϊκών θεσµών να δοθεί έµφαση στα κοινωνικά θέµατα στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής,
γεγονός που αποτυπώθηκε στην πρόσφατη διακήρυξη για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωµάτων.
"Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση δυναµικής ανάκαµψης", σηµείωσε η Υπουργός Εργασίας,
επισηµαίνοντας τη σταθερή αποµείωση της ανεργίας στη χώρα τα τελευταία δυόµισι χρόνια. "Ωστόσο, οι
εισοδηµατικές και κοινωνικές ανισότητες είναι ακόµη ανησυχητικά διευρυµένες, κυρίως επειδή το χάσµα
ανάµεσα στους µισθούς και την παραγωγικότητα την περίοδο της κρίσης περιορίσθηκε µέσω της µείωσης
των µισθών και όχι µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, µε αποτέλεσµα ο κόσµος της εργασίας να
επωµιστεί εξαιρετικά µεγάλο βάρος", υπογράµµισε η κα Αχτσιόγλου.
Αντιπαραθέτοντας την εικόνα αυτή µε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωµάτων, η
Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η αποτελεσµατική προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων θα πρέπει να
θεωρείται προϋπόθεση για τη βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. 
Κλείνοντας την παρέµβασή της και απευθυνόµενη στους οµολόγους της είπε: "οφείλουµε να αποδίδουµε
στους κοινωνικούς δείκτες την ίδια σηµασία µε αυτή που αποδίδουµε στους δηµοσιονοµικούς και να
προχωρήσουµε πέρα από τις απλές συστάσεις, θεσµοθετώντας µηχανισµούς ελέγχου και συµµόρφωσης σε
µετρήσιµους κοινωνικούς στόχους".
Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Επίσκεψη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη...

Ο

υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει
σήµερα στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
για να συµµετάσχει στο...
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του
επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ
θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα
παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών...
left.gr
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις
Κεντρική οµιλία τη Δευτέρα στο Metropolitan Club

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει την Πέµπτη στην Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της πόλης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος
του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
https://www.xrimaonline.gr/sti-nea-yorki-o-tsakalotos/https://www.xrimaonline.gr/wpcontent/uploads/2017/10/tsakalotos-hilton-1587x1080.jpghttps://www.xrimaonline.gr/wpcontent/uploads/2017/10/tsakalotos-hilton-150x150.jpg2017-12-07T17:39:13+00:00News
RoomΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕυκλείδης Τσακαλώτος,ΗΠΑ
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης.Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου...
News RoomNews Roominfo@xrima-online.grAdministratorXrimaOnline.gr

http://www.lifo.gr/
Publication date: 07/12/2017 17:46
Alexa ranking (Greece): 53
http://www.lifo.gr/now/politics/172069

Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για να συναντήσει επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45 τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
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Το πρόγραµµα του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις ΗΠΑ
Το πρόγραµµα του Ευκλείδη Τσακαλώτου στις ΗΠΑ
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Σηµείωση: Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
www.bankingnews.gr
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Ο Ευκλειδης Τσακαλωτος στη Νεα Υορκη για επενδυσεις

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει την Πέµπτη στην Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της πόλης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Σχόλια αναγνωστών (0) Οικονοµία ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με δυο µεγάλες απουσίες θα γίνει το φετινό Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε πληροφορίες που
έρχονται σε γνώση της Voria.gr δεν δήλωσαν συµµετοχή οι Τζον Πόλσον και Πρεµ Γουάτσα. Πρόκειται για
δύο από τους µεγαλύτερους ξένους επενδυτές επί ελληνικού εδάφους αυτή τη στιγµή, µε πολυσχιδή
παρουσία, σε διάφορους τοµείς, γεγονός το οποίο κάνει την απουσία τους ακόµα σηµαντικότερη. Ο λόγος;
Τις προηγούµενες χρονιές που πήγαν, κατάλαβαν ότι "πρόκειται για χάσιµο χρόνου", όπως φέρεται να είχε
υποστηρίξει ο ένας από τους δύο, αργότερα, σε Ελληνες συνοµιλητές του. Κι αυτό όχι εξαιτίας της
διοργάνωσης, αλλά εξαιτίας των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας, που φάνταζαν εξαιρετικά
οµιχλώδεις µέχρι πρότινος, τουλάχιστον. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι επιλέγουν να µην πάνε φέτος που η
διοργάνωση θα είναι αναβαθµισµένη. Από κάθε άποψη, τόσο οικονοµική - επιχειρηµατική, όσο και πολιτική.
Αρκεί να αναφέρουµε ότι µετά το Eurogroup, που επικύρωσε...
Voria.gr ·

πριν από 1 ώρα 7 λεπτά ·
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ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόκειται για δύο από τους µεγαλύτερους ξένους επενδυτές επί ελληνικού εδάφους αυτή τη στιγµή, µε
πολυσχιδή παρουσία, σε διάφορους τοµείς.
Με δυο µεγάλες απουσίες θα γίνει το φετινό Capital Link στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε πληροφορίες που
έρχονται σε γνώση της Voria.gr δεν δήλωσαν συµµετοχή οι Τζον Πόλσον και Πρεµ Γουάτσα. Πρόκειται
για δύο από τους µεγαλύτερους ξένους επενδυτές επί ελληνικού εδάφους αυτή τη στιγµή, µε πολυσχιδή
παρουσία, σε διάφορους τοµείς, γεγονός το οποίο κάνει την απουσία τους ακόµα σηµαντικότερη. Ο λόγος;
Τις προηγούµενες χρονιές που πήγαν, κατάλαβαν ότι "πρόκειται για χάσιµο χρόνου", όπως φέρεται να είχε
υποστηρίξει ο ένας από τους δύο, αργότερα, σε Ελληνες συνοµιλητές του. Κι αυτό όχι εξαιτίας της
διοργάνωσης, αλλά εξαιτίας των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας, που φάνταζαν εξαιρετικά
οµιχλώδεις µέχρι πρότινος, τουλάχιστον.
Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι επιλέγουν να µην πάνε φέτος που η διοργάνωση θα είναι αναβαθµισµένη.
Από κάθε άποψη, τόσο οικονοµική – επιχειρηµατική, όσο και πολιτική. Αρκεί να αναφέρουµε ότι µετά το
Eurogroup, που επικύρωσε την τεχνική συµφωνία της τρίτης αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας και ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ετοιµάζεται για το ταξίδι στις ΗΠΑ, προκειµένου να συµµετάσχει στο συνέδριο
της Capital Link.
Μάλιστα, όπως επιµένουν οι πληροφορίες το συγκεκριµένο συνέδριο θα έχει τη µορφή και ενός άτυπου road
show ενόψει των εξελίξεων που δροµολογούνται, τόσο δηµοσιονοµικά όσο και επενδυτικά. Ιδιαίτερα ενόψει
της έκδοσης µεγάλων οµολογιακών εκδόσεων της χώρας, µέσα στο 2018.
Στο µεταξύ, αύριο, 8 Δεκεµβρίου, η Goldman Sachs παρουσιάζει σε ξένους επενδυτές στο Λονδίνο εννιά
µεγάλες ελληνικές εταιρείες. Επίσης, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες θα παρουσιαστούν στο Λονδίνο και
πάλι µια µέρα νωρίτερα. Παρατηρείται συνεπώς ένας οργασµός παρουσιάσεων, προκειµένου να
προσελκυσθούν ξένοι επενδυτές και έτσι να γυρίσει σελίδα η χώρα.
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FinMin Tsakalotos in NYC for Capital Link Invest in Greece Forum
Finance Minister Euclid Tsakalotos is departing Athens on Thursday to attend the 19th Annual Capital Link Invest in
Greece Forum on December 11 in New York.
Tsakalotos will deliver the keynote speech during a luncheon (13:15-14:45, local time), which will be followed by a
press conference at 15:40 local time.
On December 12, the Greek Finance minister will ring the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the
day’s session as a guest of Capital Link and the NYSE (15:45 local time).
During his visit in New York, Tsakalotos will be meeting with investment company representatives as well.
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Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος - Συναντήσεις µε επενδυτές
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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DEAL-NEWS:H EΓΚΥΡΗ-EΠIXEIPHMATIKH KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΦHMEPIΔA
*** Pεπορτάζ, γεγονότα, παρασκήνιο, αποκαλύψεις ***
- OΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ» ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΌΛΕΣ ΟΙ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ EΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

• O χάρτης αλλάζει. Ποιοί επενδύουν, ποιοί βλέπουν εξωτερικό, ποιοί πωλούν, ποιοί κινδυνεύουν

• Ξένες πολυεθνικές. H ψήφος εµπιστοσύνης και οι τάσεις φυγής
- O EΡΝΤΟΓΑΝ ΣΕ AΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

• Oι προκλήσεις του και τι κρύβουν. Aντί για συνεργασία, ανοίγουν «δύσκολα θέµατα»

• Tα ερωτήµατα, τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, η Συνθήκη της Λωζάνης και ποιά είναι η εικόνα
σήµερα για τις οικονοµικκές και εµπορικές - επενδυτικές σχέσεις Eλλάδας - Tουρκίας
- AΦΗΣΑΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ... ΠΑΣΧΑ. H «ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗΝ

4η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Tον Mάρτιο το νέο αφορολόγητο, ο νέος ENΦIA, η κατάργηση προστασίας της πρώτης κατοικίας

• Πολυνοµοσχέδιο «σκούπα» τον Iανουάριο

• Έρχεται ακόµα η διαπραγµάτευση για τη διευθέτηση του χρέους και οι αποφάσεις για τη µετά
µνηµονιακή εποπτεία
- ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ BITCOIN ΥΨΟΥΣ 21.000 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 70
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ

• Tα κρυπτονοµίσµατα «επελαύνουν» και στην ελληνική πραγµατικότητα

• «Aπάτη» ή το νόµισµα του µέλλοντος; O κίνδυνος µε τους hakers

• Στα 15.000 δολάρια εκτινάχθηκε η αξία ενός Bitcoin
- ΔΗΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΗ «ΣΟΦΙΑ»
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• Tα «µηνύµατα» αφύπνισης για έξοδο από την κρίση

• Tο έργο της διαNEOσις για το µέλλον της οικονοµίας, το fund Diorama και τα επόµενα πλάνα του
DEAL

- TΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

• H Mαρίνα Eυφραίµογλου, το project 20 εκ. ευρώ για ολιστικό destination spa στον Mυστρά και οι
«αρρυθµίες» της Eριουργία 3 A

- EΠIMEΛHTHPIA

• Oι πρόεδροι και τα «µυστικά» των εταιριών τους

• H επιχειρηµατική «πλευρά» των Kωνσταντίνου Mίχαλου, Bασίλη Kορκίδη, Γιάννη Mασούτη, Γιάννη
Xατζηθεοδοσίου. Aπό τα µπαλόνια και τα ναυτιλιακά προϊόντα µέχρι τα σούπερ µάρκετ, και τις
ασφάλειες

Deal

Big Deal, Secret Money, Non Paper και Politics Insider

** Παρασκήνια και αποκαλύψεις που θα συζητηθούν**

- AΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ OΛΘ

• Λίγες µέρες πριν από τα πυρά του Πάιατ

- O KΑΛΑΜΟΣ, Ο ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ

• Στο «περίµενε» για την Eθνική Aσφαλιστική. Tι θα κάνει η TτE
- KΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ
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- ATTICA BANK ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ AMK

• Pαντεβού µε τους επενδυτές
- ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ. AΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

- ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΗΣ MIG

• Aνατροπή στην ανατροπή για το Yγεία

- H ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ KΟΥΤΣΙΑΝΑ. MΕΤΑ ΤΟΝ TΣΙΠΡΑ Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

• Tο µήνυµα του Μr Apivita. H εταιρία από το 2017 έχει περάσει πλέον στους Iσπανούς
- O ΔEΣΦA, Η N. KΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ «ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. O ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Deal µε τον αναγνώστη και την αλήθεια

* Διαβάστε ακόµα στη Deal news*
- ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ

• H παραγραφή φοροελέγχων µε την υπογραφή Πιτσιλή (1η Δεκεµβρίου) και η αποκάλυψη της

Deal από την 5η Mαΐου
- EΙΡΗΝΗ NΤΑΪΦΑ: H ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ

• Συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση µε όχηµα τις Stavros Daifas Marine και Silver Lake Shipping
- ΓΙΑΝΝΗΣ AΚΚΑΣ: ΘΑ ΔΕΙ «ΦΩΣ» Η EΛYΦ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ - ΑΝΑΣΑ;

• Tα «αγκάθια» της κρίσης, οι πλειστηριασµοί και οι... 4ετούς διάρκειας διαπραγµατεύσεις µε τις
τράπεζες Πού θα κριθεί η επόµενη µέρα
- SOVEL - EBΓA - EPΓA - EΞAΛKO - EΛAΣTPON - DUROSTICK

• Turn around story για πέντε βιοµηχανίες
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- XΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ - MΠΙΘΑΡΑΣ - ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ

• Oι Έλληνες ισχυροί της ένδυσης

• H «τρόικα» των 118 εκ. ευρώ. Oι Pink Woman, BSB, Staff επιµένουν αναπτυξιακά
- TΙ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

• Tα test αντοχής µε το βασικό και δυσµενές σενάριο. Oι εκτιµώµενες ζηµιές

• H «µετάθεση» και η χαλάρωση τους δίνουν χρόνο - χρυσάφι
- OΙ ΝΕΕΣ «ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» ΣΤΟ MΕΤΡΟ

• Στο φόντο του mega project «παράπλευρες» µάχες ύψους 153 εκ. για συρµούς και άλλα συστήµατα
- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 3+1 ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔEH

• Πως «ζυγίζουν» τους λιγνίτες. Tα 4 βασικά κλειδιά που θα κρίνουν τη στάση ελληνικών και ξένων
οµίλων
- H ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ CAPITAL LINK. ΣΑΦΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ N. YΟΡΚΗ
- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ

• Oι επιφυλάξεις των δανειστών για τη ρύθµιση οδηγούν σε νέα αναβολή της εφαρµογής τους
DEAL

- ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

• Tο σχέδιο που επεξεργάζονται η EET και οι τράπεζες

• Tα αυστηρά κριτήρια χορήγησης και η «φιλοσοφία» του εγχειρήµατος

• Στόχος να συγκρατηθούν οι τιµές και να προωθηθεί η διαδικασία

- AΝΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑ BULKERS, TANKER, BOXSHIPS

• Oι τιµές στις ναυλαγορές ανά κλάδο, τα διεθνή «κλειδιά» για τη ζήτηση το 2018 και οι κερδισµένοι
Greeks
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- TΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

• Στο City οι Έλληνες µετά τη Brexit εποχή

• Tα κίνητρα που υπόσχονται οι Άγγλοι και οι «δεύτερες» σκέψεις

- OΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ KΩΣΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ

• Tο ναυάγιο στη διαπραγµάτευση µε τους Kινέζους και το νέο κάλεσµα για στρατηγικό επενδυτή. H
Celestyal Cruises αναζητά τον λευκό ιππότη της, ενώ τα προβλήµατα συσσωρεύονται
DEAL NEWS

Focus στο Χρηµατιστήριο, µε ειδήσεις, επισηµάνσεις,

αναλύσεις και επώνυµες στήλες.

«Tαξίδι» στον κόσµο µέσα από σελίδες

για την οικονοµία και την παγκόσµια επιχειρηµατικότητα.

Όσα συµβαίνουν στην κοσµική ζωή.

Σπορ µε την µατιά της οικονοµίας µε παρασκήνιο και ρεπορτάζ.

“DEAL NEWS”

H δική σας εφηµερίδα

Kυκλοφορεί κάθε Παρασκευή στα περίπτερα
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε αναζήτηση
επενδύσεων

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος σε αναζήτηση επενδύσεων
ΚΕΙΜΕΝΟ: PEOPLE GREECE
07/12/2017 11:30:14 µµ

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει…
Δείτε τη συνέχεια στο Fortunegreece.com

Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece που...
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece που...
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Υπουργοί, εκπρόσωποι Θεσµών και οίκων αξιολόγησης στο συνέδριο ...
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Υπουργοί, εκπρόσωποι Θεσµών και οίκων
αξιολόγησης στο συνέδριο της Capital Link
«Εθνικός Κήρυξ»

8 ∆εκεµβρίου, 2017

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης. Φωτογραφία αρχείου: Ευρωκίνηση/Χρήστος Μπόνης.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οίκοι αξιολόγησης, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες
της Ελλάδας, επτά διεθνείς τράπεζες, υπουργοί και άλλοι αξιωµατούχοι της ελληνικής κυβέρνησης θα
συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για το 19ο Συνέδριο µε θέµα «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
και οργανισµούς στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης και το οποίο είναι το µεγαλύτερο και το
σοβαρότερο εκτός Ελλάδας επενδυτικό φόρουµ.
Το συνέδριο όπως και τα προηγούµενα χρόνια είναι διήµερο, θα ξεκινήσει το πρωί της ∆ευτέρας 11
∆εκεµβρίου και θα ολοκληρωθεί το απόγευµα της Τρίτης.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε
τον «Ε.Κ.» επισήµανε ότι το φετινό συνέδριο έχει µια καταπληκτική ατζέντα και οι επενδυτές θα έχουν
την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τους θεσµούς οι οποίοι για πρώτη φορά συµµετέχουν σε ένα
συνέδριο εκτός Ελλάδας, από τους Οίκους Αξιολόγησης, τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και τα άλλα µέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, καθώς επίσης και από την αµερικανική
κυβέρνηση.
Στο συνέδριο αναµένεται ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, καθώς επίσης και ο
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόναθαν Κόεν (Jonathan R. Cohen), ο οποίος θα είναι και ο
κεντρικός οµιλητής κατά τη διάρκεια του επισήµου δείπνου που θα παρατεθεί το βράδυ της ∆ευτέρας
στο Harvard Club του Μανχάταν και θα απονεµηθεί το βραβείο «Capital Link Leadership Award» στον
Ανδρέα Καλαντζόπουλο (Andre Calantzopoulos) διευθύνοντα σύµβουλο της Philip Morris
International.
Αναφερόµενος στη βράβευση του κ. Καλαντζόπουλου, ο κ. Μπορνόζης είπε ότι είναι Ελληνας και το
πιο σηµαντικό επικεφαλής ενός παγκοσµίου οµίλου που έχει επενδύσει πάνω από ένα
δισεκατοµµύριο δολάρια στην Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι ο όµιλος έχει εξαγοράσει την
καπνοβιοµηχανία «Παπαστράτος» και έχει ανακοινώσει ότι θα παράγει στην Ελλάδα τα άκαπνα
τσιγάρα (smokeless cigarettes) για την παγκόσµια αγορά.
Οσον αφορά τους συνέδρους, τόνισε ότι το ενδιαφέρον είναι µεγάλο και µάλλον µεγαλύτερο ακόµη και
από τα συνέδρια της προηγούµενης δεκαετίας και ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως έκλεισε
γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση και το πιο σηµαντικό εκδηλώθηκαν σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας, καθώς επίσης και στην ατζέντα του συνεδρίου.
Κεντρικός οµιλητής του συνεδρίου είναι ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η οµιλία
του θα γίνει κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου και αµέσως µετά θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου.
Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς
επενδυτές ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν επίσης ο κ. ∆ηµήτρης
Παπαδηµητρίου, υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, η κ. Ελενα Κουντουρά, υπουργός Τουρισµού,
ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, υπουργείο
Τουρισµού και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, ∆ιοικητής Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, οι οποίοι θα
ενηµερώσουν τους συνέδρους για τις εξελίξεις στη γενέτειρα.
Παράλληλα, θα παρουσιάσουν την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, καθώς επίσης
και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία και το
κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους
τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Οι εκδηλώσεις θα λήξουν µε το καµπανάκι το οποίο θα χτυπήσει ο κ. Τσακαλώτος και το οποίο θα
σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

12/18/2017, 10:15 AM
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Η αντίστροφη
μέτρηση για
την έκδοση
νέον ομολόγου
Επαφές με εκπροσώπους

funds θα έχει την επόμενη
εβδομάδα στη Νέα
Υόρκη ο Ε Τσακαλώτος
επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά
τις πληροφορίες ότι
ξεκίνησε η αντίστροφη
μέτρηση για την επόμενη
έκδοση ομολόγου η
οποία θα πρέπει να

αναμένεται αμέσως μετά
την τυπική ολοκλήρωση
της αξιολόγησης στο τέλος
Ιανουαρίου
Μετά την επιτυχή
έκβαση του swap των
20 ομολόγων του PSI
το κλίμα στις αγορές
χαρακτηρίζεται αρκούντως
θετικό και είναι ενδεικτικό
ότι η τιμή του 1 θετούς
διαπραγματεύεται κάτω
από το 4,8
Ωστόσο όπως
τονίζουν άπαντες κάθε
καθυστέρηση ή απόκλιση
από το Πρόγραμμα θα είναι
καταστροφική
Ο υπουργός Οικονομικών
πετάει για τις ΗΠΑ
προκειμένου να συμμετάσχει
στο 1 9ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece της Capital
Link στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης
Τη Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου
κατά τη διάρκεια του
επίσημου γεύματος του
συνεδρίου θα απευθύνει
κεντρική ομιλία ενώ την
Τρίτη 1 2 Δεκεμβρίου θα
παρευρεθεί στην ειδική
εκδήλωση Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα
κληθεί να σημάνει τη λήξη
των εργασιών της ημέρας
στο Χρηματιστήριο
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Ενοχη απόλαυση
προσφέρει ο Τσακαλώτος
Οι ενίοτε φλογερές

κοινοβουλευτικές

αγορεύσεις

του στην ελληνική
με αγγλική προφορά
έχουν γίνει η ένοχη
απόλαυση

των παρατηρητών

της ελληνικής πολιτικής
ζωής Το καταλάβατε
Πρόκειται για τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο τον οποίο
το δίκτυο ενημέρωσης
Politico κατέταξε 20ό μεταξύ 28 προσώπων που
εκτιμά ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στην Ευρώπη το 2018 Πέρα από την ένοχη
απόλαυση που προσφέρει στη Βουλή ο κ
επιλέχθηκε καθώς είναι αυτός στον
οποίο πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό η πιθανή
έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο τον
του 2018 Παρότι πρόκειται για έναν
ακόμη αριστερό οικονομολόγο χωρίς γραβάτα
ο Τσακαλώτος δεν είναι λαϊκιστής και έχει τρόπους
αναφέρει το δημοσίευμα προβλέποντας
ότι ο υπουργός Οικονομικών θα έχει μέλλον αν
η ελληνική οικονομία σταθεί στα πόδια της Ο
κ Τσακαλώτος ταξιδεύει για Νέα Υόρκη
να συμμετάσχει στο συνέδριο του Capital
Link και να χτυπήσει το καμπανάκι λήξης
της συνεδρίασης στη Wall Street την Τρίτη
Τσακαλώτος

Αύγουστο

προκειμένου

3. ΝΤΑΙΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΟΤΙΣΩ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ντάισελμπλουμ θέλω να αποτίσω
φόρο τιμής στην Ελλάδα
Εφάρμοοε ένα ενιυκοοιακό και ευρύ καιάλογο μιαρρυθμίοεον
αρχές του 2018 θα
ανοίξει η συζήτηση για τη
μείωση του ελληνικού
χρέους τόνισε ο απερχόμενος

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα
τις επόμενες ημέρες
συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
προκειμένου να ενισχυθεί
η προσπάθεια που καταβάλλεται
κατά τη διαπραγμάτευση με τους
δανειστές
πραγματοποιήσουν

ΣΤΙΣ

πρόεδρος του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ κατά την χθεσινή

συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών
και Νομισματικών
της Ευρωβουλής
Υποθέσεων

Κυνήγι επενδυτών στην
Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος

Όπως είπε ο Ολλανδός πολιτικός
στους ευρωβουλευτές της επιτροπής
θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην
Ελλάδα Η Ελλάδα εφάρμοσε ένα
εντυπωσιακό και ευρύ κατάλογο
οτις δημόσιες δαπάνες
το κοινωνικό κράτος τη δημόσια
την αγορά εργασίας και προϊόντων
Η Ελλάδα έχει αλλά§ει σελίδα

Για την Νέα Υόρκη αναχώρησε ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος όπου θα συμμετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 1 1 Δεκεμβρίου 2017 στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
Σύμφωνα με το πρόγραμμα την
Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου κατά την
διάρκεια του επίσημου γεύματος

μεταρρυθμίσεων

διοίκηση

από οικονομικής και πολιτικής πλευράς

Στη συνέχεια περιέγραψε τα
επόμενα βήματα για την Ελλάδα
λέγοντας ότι μετά το τέλος της τρίτης
αξιολόγησης στις αρχές του 2018
θα επανατεθεί το ζήτημα των μέτρων
για το χρέος Ο ESM εφάρμοσε τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα και ήδη από
τον Ιανουάριο θα συζητηθούν
μέτρα με στόχο να στηριχθεί
η ανάκαμψη στην Ελλάδα
και μεσοπρόθεσμα να ελαφρυνθεί
το βάρος του χρέους Πρόκειται για
πολύ θετικές εξελίξεις που θα βοηθήσουν
στην έξοδο της Ελλάδας από
το πρόγραμμα το καλοκαίρι του
2018 τόνισε ο Ολλανδός
περισσότερα

Η αύξηση του ΦΠΑ

καίει

τα ελληνικά νησιά

Η Ελλάδα

έχει αλλάξει σελίδα από οικονομικής και πολιτικής πλευράς

είπε ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ

σερεις νησιώτες βουλευτές σε
που είχαν με τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
Γιώργος Πάλλης Χίου Ανδρέας Μι
χαηλίδης Σάμου Δημήτρης Σεβα
στάκης και Δωδεκανήσου Ηλίας
αναγνώρισαν ότι η κατάργηση
των μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ αποτελεί δέσμευση της
κυβέρνησης έναντι των
συνάντηση

Καματερός

προηγούμενης

δανειστών και μνημονιακή

υποχρέωση

αλλά υπογράμμισαν και την
κεφαλαιώδη σημασία που έχει για
τους νησιώτες η διατήρηση του
ΦΠΑ τόσο για τη βιωσιμότητα
της οικονομικής και κοινωνικής
μειωμένου

Την αγωνία τους για την αύξηση του
ΦΠΑ από νέο έτος μετέφεραν τέσ

του συνεδρίου 13.15-14.45 ο
υπουργός Οικονομικών θα απευθύνει
κεντρική ομιλία ενώ θα
συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στον χώρο του συνεδρίου
ακολουθήσει

τους δραστηριότητας όσο και ως
αποτέλεσμα πετυχημένων κοινωνικών

διεκδικήσεων Ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος τους ενημέρωσε για
τις κινήσεις που έχουν γίνει από
την κυβέρνηση και προσωπικά από
τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
δείχνοντας ότι κατανοεί πλήρως το
ειδικό βάρος που έχει το ζήτημα
αυτό διαβεβαίωσε για τη στήριξη
τού αιτήματος που του μετέφεραν
αλλά επισήμανε και την αναγκαιότητα
παράλληλων πολιτικών για τη
στήριξη των νησιωτών και σε άλλους
τομείς εκτός της φορολογικής
πολιτικής

Από την πλευρά τους οι τέσσερις

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός
Οικονομικών θα παρευρεθεί στην

ειδική εκδήλωση Ημέρα της

Ελλάδας

στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης την οποία διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
όπου στις 15.45 ο κ Τσακαλώτος
θα κληθεί να σημάνει την λήξη των
εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο
Όπως έγινε γνωστό κατά τη

διάρκεια της παραμονής του στη
Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών
θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους

επενδυτικών εταιρειών
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ευκαιρία του Capital Link και
τα πρόσωπα στη Νεα Υόρκη
Η
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ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ευκαιρία του Capital Link
Το

ραντεβού της Δευτέρας στο Metropolitan Club και το κάλεσμα Τσακαλώτου

μια πολυμελής ελληνική
και επιχειρηματική αποστολή
στη Νέα Υόρκη με αφορμή

κυβερνητική

Μπορεί

Τιμάται ο
Καλαντζόπουλος
της Phillip Morris

ένα σημαντικό φόρουμ να ερεθίσει
τον αμερικανικό γίγαντα ώστε να επενδύσει
στην Ελλάδα
Καθόλου εύκολο ιδίως αν αναλογιστεί
κανείς ότι η χώρα μας μόνο φιλική προς
τους υποψήφιους επενδυτές δεν θεωρείται
καθώς αυτοί καλούνται να ρισκάρουν
σε μια οικονομία που μόλις τώρα
αναρρώνει από την κρίση με
τράπεζες ακόμα ασταθείς
και σε ένα επενδυτικό

Πέρυσι ήταν ο Γουίλμπουρ Ρος Φέτος
είναι ο Τζόναθαν Κοέν Ο άνθρωπος
που μαζί με τον Πάιατ θα
στο φετινό Capital Link
Κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο
των χιλίων προσκαλεσμένων που
θα γίνει στο Χάρβαρντ Κλαμπ Ο Κοέν
δεν είναι τυχαίο πρόσωπο
πρωταγωνιστήσει

περιβάλλον

ακραία
με τις
γραφειοκρατικό

ο Ευκλ

Τσακαλωτος θα
απευθύνει κάλεσμα στους
υποψήφιους επενδυτές

επιχειρήσεις να ύπερ¬
φορολογούνται και
να υποφέρουν για
να στηρίξουν τις
προσπάθειές τους
που πολλές φορές
τελματώνουν ή και
ναυαγούν Τι πιο

χαρακτηριστικά

παραδείγματα

από το

Ελληνικό

ή

την

Eldoraldo Gold στις

διπλωμάτης

Την Τρίτη 12
Δεκεμβρίου η
ελληνική αντιπροσωπεία
θα χτυπήσει το καμπανάκι
της Wall Street

Σκουριές
Παρόλα αυτά το
19ο Capital Unk
στη Νέα Υόρκη δεν
παύει να συνιστά
μια ευκαιρία Χίλιοι
και πλέον Αμερικανοί

επιχειρηματίες
και CEO μεγάλων
ομίλων και πολλοί

Έλληνες θα
Ο Τζον Κουδούνπς CEO

της Calamos Investments

βρεθούν

στις αίθουσες
του Metropolitan
Club τη Δευτέρα για
πολλές ώρες Για να

μιλήσουν και κυρίως
να ακούσουν
για τις επενδυτικές
ευκαιρίες που
προσφέρει

η

Ελλάδα

Και να σκεφτούν
μετά αν αξίζει να

κάνουν το μεγάλο
βήμα Ήδη βέβαια
όσοι πραγματικά
ενδιαφέρονται για

το pro-ject

Ελλάδα

εγγράφονται
Ο Α Καλαντζόπουλος CEO
της Phillip Morris θα
τιμηθεί από το Capital Link

στις one to one
με τον
αριθμό τους σύμφωνα
συναντήσεις

με πληροφορίες
να είναι ήδη τετραψήφιος

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αυτός είναι πάντως και ο στόχος του Ευκλ
Τσακαλώτου Που θέλει να αξιοποιήσει
το θετικό momentum της ολοκλήρωσης
της τρίτης αξιολόγησης για την ελληνική

Είναι εβραϊκής καταγωγής
καριέρας και ορίστηκε απ
τον Ομπάμα Αναπληρωτής Βοηθός
Υφυπουργός Εξωτερικών υπεύθυνος
Ευρωπαϊκών και Ευρωασιατικών
Υποθέσεων Το δόγμα του είναι ότι
οι business λύνουν τα πολιτικά και
διπλωματικά προβλήματα Θεωρείται
δεινός χειριστής των projectçTCuv
αγωγών και των επενδυτικών deals
Κατά πολλούς η όποια αμερικανική
επενδυτική κινητικότητα στην Ελλάδα
οφείλεται στο ότι ο Πάιατ ανοίγει
δρόμους στην περιοχή και εκείνος
σπρώχνει από την Ουάσιγκτον

οικονομία και να λανσάρει το project
Ελλάδα ως θετικό και επικερδή προορισμό
για τα αμερικανικά κεφάλαια Αλλά για
παραγωγικές επενδύσεις που θα ανεβάσουν
την ελληνική προστιθέμενη αξία θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας θα
την ανάπτυξη και θα παράξουν
πλούτο που θα μείνει και στη χώρα βγά
ζοντάςτην οριστικά από την κρίση Και δεν
θα εξαντληθούν στις πολύ κερδοφόρες
αλλά καθόλου παραγωγικές δήθεν επενδύσεις
των distress funds που κυριαρχούν
σήμερα όσον αφορά στη δράση αμερικανικών
κεφαλαίων στην Ελλάδα
Από πέρυσι από το αντίστοιχο φόρουμ
όπου ο Γουίλμπουρ Ρος ξεσπάθωνε κατά
της κυβέρνησης για την αντιεπενδυτική
της στάση τέτοιες αμερικανικές παραγωγικές
επενδύσεις στην Ελλάδα υπήρξαν
ελάχιστες Πέραν των τοποθετημένων στις
τράπεζες Ρος και Πόλσον οι υποθέσεις
της Εθνικής Ασφαλιστικής και του
τονώσουν

Metropolitan που είναι υπηρεσίες καθώς
και τα Ναυπηγεία Σύρου και το project
της Αλεξανδρούπολης λιμάνι αγωγοί
LNG που είναι

στα σπάργανα σηματοδοτούν
όλο κι όλο το αμερικανικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα Όλα εξάλλου με
σφραγίδα Πάιατ του πρέσβη των ΗΠΑ
στην Αθήνα
Ο Πάιατ και ο υπουργός Ανάπτυξης Δ
Παπαδημητρίου σηκώνουν το βάρος της
επενδυτικής προσέλκυσης αμερικανικών
ομίλων στην Ελλάδα Θα μιλήσουν στο φόρουμ
όπως ακόμα και οι Τσακαλώτος Κου
ντουρά Πιτσιλής και Τζιάλλας από ελληνικής
πλευράς ενώ θα υπάρξει και μήνυμα
Τσίπρα Θα προηγηθούν και θα
πάνελς συζητήσεων κατά τομέα
επενδυτικού ενδιαφέροντος
Ξεκινώντας από τη συζήτηση για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όπου
θα μιλήσουν οι Κοστέλο και Τζιαμαρόλι του
κουαρτέτου και οι εκπρόσωποι των οίκων
αξιολόγησης Fitch και Moody's Και ακόμα
για την εικόνα του ελληνικού χρέους
και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
ειδικότερα σε τουρισμό real estate
ενέργεια την κατάσταση των τραπεζών
και τη ναυτιλία
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου η ελληνική
αντιπροσωπεία θα χτυπήσει το καμπανάκι
της Wall Street καθώς η Ελλάδα θα
είναι η τιμώμενη χώρα στο αμερικανικό
Χρηματιστήριο
ακολουθήσουν

Οι προθέσεις του Κοέν που έχει
επισκεφτεί ήδη Κύπρο και Ελλάδα
συνάντησε τον Κυρ Μητσοτάκη είναι
χαρακτηριστικές Οπωσδήποτε
να επενδύσουν στην Ελλάδα οι Αμερικανοί
θα είναι επωφελές Τοποθεσία
υποδομές ποιότητα εργατικού και
στελεχιακού δυναμικού δυνατότητες
και ανταγωνιστικό κόστος κάνουν την
Ελλάδα πολύ ελκυστική για επενδυτές
Σταθεροποιείται οικονομικά κι αυτή
είναι η κατάλληλη στιγμή για έναν
επενδυτή να επενδύσει λέει Πολύ
λογικά ο businessman νέος πλανητάρχης
τον κράτησε στη θέση του
Στο Ιδιο δείπνο θα τιμηθεί ο CEO
της Phillip Morris Ανδρέας
καθώς η εταιρία μέσω της
Παπαστράτος έχει επενδύσει συνολικά
700 εκατ ευρώ στη χώρα μας
Καλαντζόπουλος

Συνωστισμός επιχειρηματιών και CEO
Ανάμεσα στους Έλληνες ομιλητές στο φόρουμ ξεχωρίζουν
οι CEO της Εθνικής Λ Φραγιαδάκης Πειραιώς Χρ
και Eurobank Ν Καραμούζης ο CFO της Alpha Bank
Β Ψάλτης οι CEO της ΔΕΗ Εμ Παναγιωτάκης των ΕΛΠΕ
Γρ Στεργιούλης και των Intralot Α Κεραστάρης Grivalia
Properties Γ Χρυσικός Lamda Developments Οδ Αθανασίου
Επίσης ο ελληνοαμερικανός Τζον Κουδούνης CEO της
Calamos Investments
Και ανάμεσα στους ξένους καταρχήν οι εκπρόσωποι των
ισχυρότερων τραπεζών του κόσμου Με πρώτη τη Citigroup
που μαζί μετηνΤ53
Energy Navigation είναι οι κύριοι χο¬
Μεγάλου

ρηγοί του φόρουμ Και ακόμα των Citi BNP Paribas Credit
Suisse Goldman Sachs UBS Επίσης κορυφαίοι διεθνείς
Co
επενδυτικοί οίκοι όπως οι Invesco WL Ross
Waterwheel Hayman Capital και Amerra
Ακόμα εκπρόσωποι δεκάδων εταιριών ελληνικών και
ξένων Ανάμεσά τους ΟΤΕ ΟΠΑΠ Μυτιληναίος Παπα
οτράτος Apollo Management International Astir Palace
Danaos Eldorado Gold Enterprise Greece Euroseas EY
Lambadarios Law Firm Libra Group Marriott International
Inc Phillip Morris International Tellurian Inc Star Bulk
Carriers Tsakos Energy Navigation κ a
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Ευκλείδης Τσακολώτος
γος Οικονομικών

επενδυτικών funds στη Ν Υόρκη
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5

απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup Γερού ν Ντέισελμπλουμ απαντώντας χθες
σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για το θέμα των κόκκινων δανείων είπε ότι στόχος είναι
η λύση να είναι ιδιωτική ώστε να μην επιβαρυνθούν και πάλι οι φορολογούμενοι ενώ
παράλληλα γίνονται τα απαραίτητα για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι αυτές τα θύματα των πλειστηριασμών
Ο

Ευ Τσακαλωτος Ο υπ Οικονομικών θα έχει σειρά συναντήσεων από σήμερα στη Ν Υόρκη

Ραντεβού με επενδυτές
εν όψει του νέου ομολόγου
επικείμενη έξοδος της
Ελλάδας στις διεθνείς
αγορές αυτή τη φορά
για την άντληση φρέσκου χρήματος
και όχι για την ανταλλαγή
ομολόγων αλλά και η πορεία
των διαπραγματεύσεων με τους
θεσμούς για την έξοδο της χώρας
από το μνημόνιο θα βρεθούν
στο επίκεντρο σειράς συ
ναντήσεων που θα έχει από σήμερα
κιόλας στη Νέα Υόρκη ο

Η

υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης

Τσακαλώτσς
Η επίσημη ατζέντα του ταξιδιού
προβλέπει τη σημμετοχή
του κ Τοακαλώτου στο 1 9ο ετήσιο
σηνέδριο Invest in Greece
που διοργανώνει n Capital Link
Ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
στις σηναντησεις που
θα έχει με εκπροσώπους επενδυτικών

εταιρειών και προφα¬

νές θέμα συζήτησης την
έξοδο της Ελλάδας στις
αγορές αρχικά σε δοκιμαστικό
επίπεδη με στόχο να είναι όλα
έτοιμα στις 21 Αυγούστου όταν
πλέον θα έχει εκπνεύσει το 3ο
μνημόνιο Από το επιτελείο του
υπουργού Οικονομικών
ότι ο κ Τσακαλώτος
δεν έχει στην ατζέντα προγραμματισμένη
συνάντηση με
των θεσμών Ωστόσο
δεν αποκλείεται να υπάρξουν
μη προγραμματισμένες
δεδομένου ότι στη
Νέα Υόρκη θα βρίσκονται μεταξύ
άλλων ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
ομάδα των θεσμών Declan Co
stello αλλά και ο εκπρόσωπος
του ESM Nicola Giammarioli
Στόχος της ελληνικής πλευράς
είναι να κεφαλαιοποιήσει
επικείμενη

υποστηρίζουν

εκπροσώπους

συναντήσεις

το θετικό κλίμα που έχει
στις αγορές μετά το
ταχύτατο κλείσιμο της 3 ης
σε τεχνικό επίπεδη Με
το επιτόκιο του 1 θετούς ελληνικού
ομολόγου να πέφτει για πρώτη
φορά κάτω από το 5 μετά
την ένταξη της Ελλάδης στα μνημόνια
η ελληνική κυβέρνηση
θέλει να επιχειρήσει το συντομότερο
δυνατόν μια δοκιμαστική
έξοδο στις αγορές έχοντας
ήδη στο ενεργητικό της τις δύο
επιτυχημένες απόπειρες ανα
χρηματοδητησης του ελληνικού
χρέους τον Ιούλιο και τον
Το θέμα των νέων εκδόσεων
ελληνικών ομολόγων
στενά και οι
των θεσμών καθώς
το επιτόκιο με το οποίο θα
η χώρα αλλά και τα ποσά
που θα επιχειρήσει να αντ¬
δημιουργηθεί

αξιολόγησης

Νοέμβριο

παρακολουθούν

εκπρόσωποι

δανειστεί

ληθεί επηρεάζουν τον κρατικό
προϋπολογισμό ειδικά σε ό,τι
αφορά το κονδύλι των τόκων
Το πρόγραμμα του υπουργού
Οικονομικών όπως έχει

διαμορφωθεί

μέχρι στιγμής
σειρά σημαντικών επαφών

προβλέπει

με εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών από οτιμερα κιόλας
Τη Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου
κατά τη διάρκεια του επίσημου
γεύματος του συνεδρίου ο κ
Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
ομιλία Την Τρίτη 12
ο υπουργός Οικονομικών
θα παρευρεθεί στην
εκδήλωση Ημέρα της
στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης την οποία
η Capital Link σε ση
νεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης
Δεκεμβρίου

ειδική

Ελλάδας

διοργανώνει

S1D 11537286

επίσημη
WHατζέντα
του
υπ Οικονομικών

Ευκλείδη
Τοακαλώτου στη
Ν Υόρκη προβλέπει
τη συμμετοχή
του στο 1 9ο ετήσιο
συνέδριο
Invest in Greece
της Capital Link
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Το καμπανάκι
ins λήξης για τη συνεδρίαση

του χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης
θα χτυπήσει την Τρίτη ο
Ευκλείδηβ Τσακαλώτοβ
που θα παρευρεθεί στην
ειδική εκδήλωση Ημέρα
της Ελλάδας την
οποία οργανώνει η
Capital Link διοργανώτρια
του 19ου ετήσιου
συνεδρίου Invest in
Greece
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΕΒ

Σε αναζήτηση επενδυτών
με κράχτη την αντιλαϊκή πολιτική

ΗΠΑ για συζητήσεις με επενδυτές μεταβαίνουν οι υπουργοί
Οικονομικών Ευ Τσακαλώτος και Οικονομίας Δ Παπα
δημητρίου με αφορμή το ετήσιο συνέδριο της Capital Link
αναφορικά με το ζήτημα των επενδύσεων στην Ελλάδα που
θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 11 Δεκέμβρη
Το παρών θα δώσουν και εκπρόσωποι εγχώριων τραπεζικών
ομίλων θεσμών του κουαρτέτου ξένοι επενδυτές και funds
κ.ά ενώ στα ζητήματα που θα συζητηθούν βρίσκονται οι παρουσιάσεις
των εξελίξεων και μεταρρυθμίσεων στην ελληνική
τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα η Ενέργεια οι υποδομές
η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων η ναυτιλία κ.ά
Βέβαια ο καλύτερος κράχτης στην επιχείρηση προσέλκυσης
είναι η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής ενόψει και
των νέων αντιλαϊκών νομοσχεδίων και διατάξεων που θα κατατεθούν
στη Βουλή με φόντο το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης Σε
αυτό το φόντο η πλευρά του ΣΕΒ διαβλέπει ευκαιρίες ανάκαμψης
για τα επιχειρηματικά κέρδη Ειδικότερα οι εγχώριοι βιομήχανοι

Στις

οικονομία

επενδυτών

στο εβδομαδιαίο δελτίο τους τονίζουν ότι η ανάκαμψη

αυτή

συντελείται σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας
που έχει κατά το μάλλον ή το ήττον διασφαλισθεί με τη μείωση
των συντάξεων κατά 14 μεσοσταθμικά από 1/1/2019 και
τη μείωση του αφορολόγητου από 1/1/2020

Πρόκειται για πτυχές της ενδοαστικής διαπάλης που αφορούν στην
κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων με βάση βέβαια την ενιαία στρατηγική
που αποσκοπεί στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των
μονοπωλίων και στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής
Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται και η διαμάχη γύρω από τον
της χασούρας σε περιπτώσεις νέων αναταράξεων και
διασώσεων κρατών και τραπεζών της EE και της Ευρωζώνης Σε
αυτό το πλαίσιο ο Γ Ντάισελμπλουμ μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο
αναφορικά με την περίπτωση των μνημονίων στην Ελλάδα
επανέλαβε ότι τα πρώτα χρόνια έγιναν λάθη και στα πρώτα
προγράμματα αυτοσχεδιάσαμε Οπως είπε ο τρόπος με τον
αντιμετωπίσαμε τις τράπεζες ήταν δαπανηρός και μη αποτελεσματικός
ενώ στο διά ταύτα δήλωσε υπέρ της διάσωσης της
τραπεζών με ίδια μέσα bail in ουσιαστικά δηλαδή με κουρέματα
μετόχων ομολογιούχων και καταθετών
ευρωπαϊκών

επιμερισμό

οποίο

Αποκλίσεις και ανισομετρίες στην EE
Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Γιούροστατ αναφορικά με τη διάρθρωση
της μάζας των φορολογικών εσόδων εμφανίζουν σημαντικές
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών της EE
Στο σύνολο της EE για το έτος 2016 οι κάθε είδους φόροι

στους οποίους περιλαμβάνουν και τις ασφαλιστικές εισφορές
στο 40 του ΑΕΠ και στην Ευρωζώνη στο 41,3
Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στη Γαλλία με 47,6
στη
Δανία με 47,3 και στο Βέλγιο με 46,8
Στον αντίποδα βρίσκονται η Ιρλανδία με 23,8
η Ρουμανία με
26,0 και η Λιθουανία με 30,2
Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας το ποσοστό αυτό
διαμορφώθηκε το 2016 στο 42,1 του ΑΕΠ από 39,8 το 2015
καταγράφοντας και τη μεγαλύτερη διόγκωση σε σχέση με τις άλλες
οικονομίες Βέβαια η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα
των εντατικότερων ρυθμών της φοροληστείας απέναντι στα
λαϊκά στρώματα που εφαρμόζεται από τη σημερινή κυβέρνηση
Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία της Γιούροστατ ο ρυθμός
μεγέθυνσης του ΑΕΠ γ τρίμηνο 2017 στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε
σε 2,6
Στη Γερμανία καταγράφεται ρυθμός 2,8
στη
Γαλλία 2,2 στην Ιταλία 1,7 κ.λπ
διαμορφώθηκαν

Ενδοαστικές κόντρες για την εμβάθυνση της ΟΝΕ
Την ίδια ώρα νέα πεδία ενδοαστικών διαιρέσεων και

ανταγωνισμών

αρχίζουν να εκδηλώνονται αναφορικά με τις πτυχές της
της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης ΟΝΕ με
βάση βέβαια και τη σχετική δέσμη προτάσεων που δημοσιοποίησε
η πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Υπάρχει έντονα το αίσθημα στο Γιούρογκρουπ ότι θα πρέπει να
υπάρξει μια διάκριση ανάμεσα στον ρόλο του συμβουλίου των
Οικονομικών και τον ρόλο της Κομισιόν η οποία είναι ο
φύλακας των συνθηκών επισήμανε ο απερχόμενος πρόεδρος
Γ Ντάισελμπλουμ σύμφωνα με τον οποίο οι προτάσεις της
αναφορικά με το ρόλο του υπουργού Οικονομικών της
EE είναι πολύ ευρείες και επίσης εξακολουθούν να είναι πολύ
εμβάθυνσης

υπουργών

Επιτροπής

αόριστες
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ΣΤΙΣ

1 1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διεθνές
συνέδριο για
την Ελλάδα στη
Νέα Υόρκη
Mevâflns σημασία5 για την
ελληνική πλευρά αναμένεται
να είναι to 1 9ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link oris
11 Δεκεμβρίου 2017 οίο
Metropolitan Club tns Néas

YopKns Efvai χαρακτηριστικό
ότι σε αυτό θα παρευρεθούν ο

υπουργόε Οικονομικών Ευ
Krteiôns ToaKafitinos ο υ
noupyôs Οικονομία και Ανάπτυξα
Δημήτρα Παπαδημη
τρ(ου η unoupYôs Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά ο αρμόδιο
γενικόε γραμματέαε Γιώργοε
Tcjàflflas και ο öioiKnths Tns

Ανεξάρτητα

Apxns Δημοσίων
Εσόδων HcbpYos HiToiflns ενώ
μήνυμα στο συνέδριο θα
μέσω κάμερα5 ο
πρωθυπουργό5 Αλέξα Τσί

απευθύνει

npas
Πρόκειται για ένα διεθνέε
για την Ελλάδα στην πόλη

συνέδριο

Tns Néas YôpKns

με κυβερ

vnTiKOùs και επιχειρηματικού5

ηγέτε από Tis Ηνωμένε5 Πολι
tsfes την Ελλάδα και την Ευρώπη
ενώ θα συμμετάσχουν
και εκπρόσωποι των ελληνικών
συστημικών τραπεζών κάτι
το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα
στην ελληνική πλευρά
να επεκτείνει Tis δυνατότητε
συνεργασία5 ελληνικών και ξένων
επενδύσεων μετά και την

πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα
ΗΠΑ
ΠΑ

OTIS
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Στη Νέα Υόρκη
Στη Νέα Υόρκη έφτασε χθκ
αργά τη νύχτα ο unoupyos Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακα
λώτο

για να συμμετάσχει
στο 1 9ο

Ετήσιο
Συνέδριο
Invest in
Greece που

διοργανώνει η
Link
Capital
eras

1 1

Δεκεμβρίου

2017

στο

Metropolitan Club ins Néas
YopKns Τη Δευτέρα κατά τη
διάρκεια του επίσημου γεύματο
του συνεδρίου ο unoupyôs θα
απευθύνει κεντρική ομιλία ενώ
θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου
Την επομένη ο Ευκλείδη
ToaKaricbras θα παρευρεθεί
στην ειδική εκδήλωση Ημέρα
ins Eflflâôas στο Χρηματιστήριο
msNéasYôpKns»^vcb έχει
σειρά σημαντικών
επαφών με εκπροσώπου επενδυτικών
εταιρειών
ρ.Α
προγραμματίσει

http://fonaklas.blogspot.gr/
Publication date: 08/12/2017 23:59
Alexa ranking (Greece): 1904
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«Πόθεν έσχες»: Η φτωχή χώρα µε τα πλούσια... έδρανα!
«Πόθεν έσχες»: Η φτωχή χώρα µε τα πλούσια... έδρανα!
Αναρτήθηκε χθες η περιουσιακή κατάσταση
925 πολιτικών και δηµοτικών αρχόντων. Ποιοί
και πόσα δήλωσαν για το 2015 • Εννέα
στον Εισαγγελέα επειδή «ξέχασαν»
Δηµοσιοποιήθηκαν χθες και είναι ...
αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των
πολιτικών προσώπων, δηµάρχων και περιφερειαρχών
για το 2015. Σύµφωνα µε την Επιτροπή Ελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά συνολικά 925 δηλώσεις «πόθεν έσχες».
Αλέξης Τσίπρας: Διαθέτει εισοδήµατα περίπου
68.000 ευρώ και η σύντροφός του Περιστέρα Μπαζιάνα 13.694,2 ευρώ. Το ζεύγος διατηρεί συνολικά 13
τραπεζικούς λογαριασµούς, µε τον πρωθυπουργό να έχει 9.000 ευρώ και την κυρία Μπαζιάνα περίπου
19.000 ευρώ. Ο κ. Τσίπρας δηλώνει ιδιοκτήτης διαµερίσµατος 114 τ.µ. στην Αθήνα και µοτοσικλέτας 650
κυβικών, ενώ η σύζυγός του κάτοχος οικοπέδου 292 τ.µ. και Ι.Χ. 1.200 κυβικών.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εµφανίζει εισοδήµατα 76.000 ευρώ και η σύζυγός του 930.000 ευρώ. Επίσης,
διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα ύψους 5.500 ευρώ και 550 δολάρια ΗΠΑ και η κυρία
Γκραµπόφσκι 11 λογαριασµούς στην Ελλάδα µε περίπου 10.500 ευρώ και έναν στην Ελβετία µε 709.187 ευρώ
από πώληση περιουσιακού στοιχείου. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. διαθέτει -µόνος ή ως συνδικαιούχος- 18 ακίνητα
και µετοχές στον «Κήρυκα Χανίων», καθώς και Ι.Χ. και φορτηγό.
Φώφη Γεννηµατά: Εισοδήµατα 73.484 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηµατά, ενώ ο
σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης δηλώνει µόλις 3.393 ευρώ. Οι καταθέσεις της στην Ελλάδα είναι ύψους
36.625 ευρώ και του συζύγου της συνολικού ύψους 38.183 ευρώ, ενώ ο ίδιος διαθέτει και 23.796 δολάρια
σε τράπεζα των ΗΠΑ.
Σταύρος Θεοδωράκης: Εισόδηµα 43.155 ευρώ εµφανίζει ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος
Θεοδωράκης, ενώ έχει στην κατοχή του οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, καθώς και µετοχές συνολικής
αποτίµησης 125.444 ευρώ, ενώ έχει σε τραπεζικούς λογαριασµούς 265.215 ευρώ και άλλα 69.000 ευρώ η
σύζυγός του. Επίσης, διαθέτει δύο κατοικίες, ένα οικόπεδο και δύο δενδροκαλλιέργειες, τρεις
µοτοσικλέτες, µια εταιρία υπηρεσιών Ανεξάρτητου Δηµοσιογράφου, αλλά και ένα εστιατόριο.
Πάνος Καµµένος: Διαθέτει εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 47.724 ευρώ, ενώ εµφανίζει 70.777 ευρώ
από λοιπά εισοδήµατα (βουλευτική αποζηµίωση) και 125.000 ευρώ από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Η σύζυγός του Ελενα Τζούλη δήλωσε 31.435,51 ευρώ από εισοδήµατα. Ο υπουργός Αµυνας εµφανίζει
καταθέσεις 129.182,09 ευρώ, είναι ιδιοκτήτης 14 ακινήτων και δύο αυτοκινήτων, ενώ αγόρασε ένα σκάφος
αφού πούλησε ένα άλλο. Είναι µέτοχος της οικογενειακής επιχείρησης Η. Καµµένος Α.Ε.
Δηµήτρης Κουτσούµπας: Ο γ.γ. του ΚΚΕ δήλωσε για το 2015 βουλευτική αποζηµίωση 70.979 ευρώ και η
σύζυγός του είχε εισοδήµατα 19.314 ευρώ. Από κοινού µε τη σύζυγό του έχουν τραπεζικές καταθέσεις
20.188 ευρώ, καθώς και δύο διαµερίσµατα.
Βασίλης Λεβέντης: Ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων δήλωσε συνολικά εισοδήµατα 42.388 ευρώ, ενώ
η σύζυγός του δήλωσε εισόδηµα 9.900 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του ζεύγους ανέρχονται σε
περίπου 50.000 ευρώ, ενώ κατέχουν οικόπεδο στα Κύθηρα και διαµέρισµα στη Βάρη, καθώς και δύο
αυτοκίνητα. Ο κ. Λεβέντης οφείλει δάνεια 157.590 ευρώ.
Νίκος Μιχαλολιάκος: Μαζί σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια δηλώνουν συνολικό εισόδηµα 174.000 ευρώ. Ο
γ.γ. της Χρυσής Αυγής έχει τραπεζικές καταθέσεις 137.000 ευρώ και η κυρία Ζαρούλια 77.600 ευρώ, ενώ
έχουν στην κατοχή τους 10 διαµερίσµατα και καταστήµατα. Ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει µια ατοµική
επιχείρηση και η σύζυγός του µερίδιο 15% σε ξενοδοχείο.
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Αγκαλιά µε τα κοράκια των διεθνών αγορών ο τσάρος
Προτίµηση στους «γύπες» και στα «κοράκια» των διεθνών αγορών έχει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος! Ο
υπουργός Οικονοµικών δήλωσε στο «πόθεν έσχες» του εισοδήµατα περίπου 63.000 ευρώ (και άλλα 132.000
ευρώ της συζύγου του). Το ενδιαφέρον όµως είναι οι επενδύσεις του σε
αµοιβαία κεφάλαια κολοσσών των διεθνών αγορών, όπως οι BlackRock,
Goldman Sachs, FTIF-Templeton, Japan Portofolio κ.ά. Η συνολική αποτίµηση
αυτών των τίτλων κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο ήταν 440.000 ευρώ.
Είναι µέτοχος και στην «Αυγή», µε µετοχές ονοµαστικής αξίας 4.200 ευρώ.
Η σύζυγός του προτίµησε ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και οµόλογα του
Ελληνικού Δηµοσίου, συνολικής αποτίµησης 144.000 ευρώ. Ο κ. Τσακαλώτος
διατηρεί αποταµιεύσεις περίπου 53.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του 155.000
ευρώ.
Ο υπουργός Οικονοµικών έχει στην κατοχή του µία µονοκατοικία 200 τ.µ., από
κοινού µε τη σύζυγό του, σε οικόπεδο 432 τ.µ. στην Κηφισιά. Στην ίδια περιοχή
διαθέτει και ένα διαµέρισµα 131 τ.µ. Στην Πρέβεζα έχει
δύο διαµερίσµατα 106 και 47 τ.µ., καθώς και ένα κατάστηµα 60 τ.µ.
Ο κ. Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link τη
Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Τρίτη, µάλιστα, ο
υπουργός Οικονοµικών θα κληθεί να χτυπήσει το περίφηµο καµπανάκι για να
σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο χρηµατιστήριο.
«Εκτός» της περιουσίας η offshore της Μαρέβας
«Απούσα» από το «πόθεν έσχες» της Μαρέβας Γκραµπόφσκι είναι η offshore εταιρία Eternia Capital
Management, µε έδρα τα νησιά Κέιµαν. Η εταιρία φέρεται ότι διεγράφη τον Ιανουάριο του 2015 και η κυρία
Γκραµπόφσκι ήταν κατά 50% µέτοχος σε αυτή.
Οπως είχε δηλώσει ωστόσο η ίδια για την εν λόγω εταιρία µετά τις
αποκαλύψεις για τα λεγόµενα «Paradise Papers», «µετά το κλείσιµο του
αµοιβαίου κεφαλαίου τον Ιούνιο του 2012 και επειδή εξέλειπε ο λόγος που ο
investment manager είχε συσταθεί, µε τον έτερο µέτοχο ζητήσαµε από
συνεργάτη µας όπως δώσει εντολή στη δικηγορική εταιρία που την είχε
συστήσει για την άµεση λύση της. Εκτοτε δεν ασχολήθηκα µε την εταιρία
ούσα σίγουρη ότι είχε κλείσει από τότε που είχαµε δώσει τη σχετική εντολή».
Είχε µάλιστα τονίσει ότι έµαθε από τα δηµοσιεύµατα για τα «Paradise Papers»
πως η Eternia Capital Management παρέµεινε ενεργή έως τον Ιανουάριο του
2015. Κατά τα άλλα, η σύζυγος του προέδρου της Ν.Δ. είναι µέτοχος κατά
34,11% στη Zeus+Dione, µε κεφάλαιο εισφοράς 184.000 ευρώ, ενώ έχει
δανειακές υποχρεώσεις σε τρεις τράπεζες, µε το υπόλοιπο οφειλόµενο να
ανέρχεται σε περίπου 357.000 ευρώ. Φυσικά δηλώνει το περιβόητο πια
διαµέρισµα στο Παρίσι και ένα σπίτι 520 τ.µ. στο Λονδίνο, από κληρονοµιά.

Η (κυβερνητική) πεντάδα που κερδίζει το «χρυσό»!
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Τον τίτλο του «χρυσού υπουργικού ζευγαριού» διεκδικούν επάξια ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δ.
Παπαδηµητρίου και η σύζυγός του, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Τα
εισοδήµατά τους αθροιστικά φτάνουν τα 454.000 ευρώ, ενώ διαθέτουν χαρτοφυλάκιο αξίας άνω των
3.000.000 δολαρίων. Η κυρία Αντωνοπούλου δηλώνει καθαρό εισόδηµα 70.637 € και ο σύζυγός της 453.429
δολάρια ΗΠΑ.
Επίσης, η αν. υπουργός Εργασίας δήλωσε µετοχές και επενδυτικά ασφαλιστικά συµβόλαια αξίας περίπου
341.000 δολαρίων σε χρηµατιστήρια και ο σύζυγός της χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 2.700.000 από µετοχές,
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικά ασφαλιστικά συµβόλαια. Οσον αφορά τις τραπεζικές
καταθέσεις τους, η κ. Αντωνοπούλου είχε σε ελληνικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 11.517 ευρώ και
περίπου 258.000 δολαρίων σε τράπεζες των ΗΠΑ. Ο κ. Παπαδηµητρίου δηλώνει καταθέσεις 47.211 ευρώ και
175.851 δολαρίων ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 128.346 δολαρίων από πώληση περιουσιακού στοιχείου.
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 46 ακίνητα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στη σύζυγό του, εµφανίζει
στο «πόθεν έσχες» του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Παράλληλα, δηλώνει εισοδήµατα σχεδόν
76.000 ευρώ, τα περισσότερα από τη βουλευτική αποζηµίωση και τα 11.008,68 από ακίνητα. Στο
χαρτοφυλάκιό του επιλέγει αµοιβαία κεφάλαια, µε τη συνολική αποτίµηση να φτάνει τα 279.486 ευρώ.
Επίσης, ο υπουργός Ενέργειας έχει καταθέσεις περίπου 38.000 ευρώ και η σύζυγός του 23.500 ευρώ.
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου έχει καταθέσεις 300.000 περίπου, ενώ δηλώνει 23 ακίνητα.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δηµήτρης Παπαδηµούλης δήλωσε εισόδηµα περίπου 220.000 ευρώ και
καταθέσεις συνολικού ύψους 298.000 ευρώ σε 15 τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Η
σύζυγός του και τα τέκνα της, ως συνδικαιούχοι, διαθέτουν καταθέσεις περίπου 946.000 ευρώ.
Παράλληλα, εµφανίζεται ιδιοκτήτης δύο ακινήτων και η σύζυγός του άλλων 17.
Οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια εκ µέρους του ευρωβουλευτή αποτιµώνταν σε 602.272 ευρώ, ενώ
δηλώνει και ένα αυτοκίνητο.

Οι «φτωχοί και χρεωµένοι» του Κοινοβουλίου
Βουλευτής δεν σηµαίνει πάντα υψηλά εισοδήµατα, τουλάχιστον, όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις
«πόθεν έσχες» αρκετών µελών του Kοινοβουλίου. Για παράδειγµα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Κυρίτσης είχε καταθέσεις 5.000 ευρώ και µια µονοκατοικία από δωρεά στην Παλαιά Πεντέλη, που χτίστηκε
το 1936. Ακόµα, είναι κάτοχος δικύκλου 600 κυβικών, ενώ τα εισοδήµατά του φτάνουν τα 27.000 ευρώ.
Επίσης, υπάρχουν βουλευτές µε δανειακές υποχρεώσεις, όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος
Αραχωβίτης, που οι οφειλές της συζύγου του έφταναν το 2015 περίπου τα 208.000 ευρώ. Επίσης, ο πρώην
βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Παύλος Χαϊκάλης εµφανίζει δανειακές οφειλές 949.071 ευρώ, ενώ ο αναπληρωτής
υπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος περίπου 800.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε τη δήλωση «πόθεν έσχες» της πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Αντζελας Γκερέκου, ο σύζυγός
της Τόλης Βοσκόπουλος είχε χρέος προς το Δηµόσιο, ύψους 7.906.353 ευρώ. Ταυτόχρονα, η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη εµφανίζεται να έχει οφειλές στο ΙΚΑ, ύψους 10.816 ευρώ, ενώ ο βουλευτής της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου φαίνεται ότι έλαβε τρία δάνεια το 2013, ύψους
περίπου 600.000 ευρώ. Αλλά και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, βάσει της δήλωσής του,
εµφανιζόταν µε οφειλή προς το Δηµόσιο, ύψους 273.658 ευρώ, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέµις
Μουµουλίδης φαίνεται ότι είχε δανειακές υποχρεώσεις 577.284 ευρώ.
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Οφειλές ύψους 15.000 ευρώ στο Ταµείο Πρόνοιας Δικηγόρων και στον Τοµέα Ασφάλισης Δικηγόρων είχε
την ελεγχόµενη χρονιά η αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Εξάλλου, οι δανειακές
υποχρεώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου ανήλθαν το 2015 σε 369.547 ευρώ, ενώ οι
δύο δανειακές συµβάσεις του υπουργού Μεταφορών Χρίστου Σπίρτζη σε περίπου 243.000 ευρώ.
Τέλος, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Χρυσής Αυγής Κώστας Μπαρµπαρούσης εµφάνιζε το 2015
καταθέσεις περίπου 4.000 ευρώ, ενώ δεν δηλώνει κάποιο ακίνητο στην κατοχή του.
Εννέα στον Εισαγγελέα επειδή «ξέχασαν»
Εννέα πολιτικά πρόσωπα -µεταξύ των οποίων και ο γιος του Σταύρου Ψυχάρη Ανδρέας- δεν κατέθεσαν
δήλωση «πόθεν έσχες» και τώρα παραπέµπονται από την Επιτροπή «Πόθεν Εσχες» της Βουλής στον
εισαγγελέα µε την απειλή φυλάκισης και παράλληλα χρηµατικής ποινής. Πρόκειται για τρεις πρώην
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τρεις πρώην βουλευτές της Ν.Δ., έναν πρώην υπουργό της Δηµοκρατικής
Αριστεράς και δύο παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ποιοί είναι
Αναλυτικά, οι εννέα που παρέλειψαν (;) να καταθέσουν δήλωση και κατηγορούνται για το
σχετικό αδίκηµα είναι οι εξής: Οι πρώην βουλευτές της Ν.Δ. Ανδρέας Ψυχάρης (Α΄ Αθηνών),
Ελένη Μακρή (Φθιώτιδας) και Μαρία Σταυρινούδη-Σόδη (Χίου), οι πρώην βουλευτές της
Χρυσής Αυγής Αρτέµης Ματθαιόπουλος (Σερρών), Στάθης Μπούκουρας (Κορινθίας) και
Γιώργος Γαλέος (Αργολίδας), ο καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου και πρώην υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης της κυβέρνησης Σαµαρά (εκπροσωπώντας τη ΔΗΜ.ΑΡ.) Αντώνης
Μανιτάκης, καθώς και ο δήµαρχος Μετσόβου Κωνσταντίνος Τζαφέας και ο δήµαρχος
Φολεγάνδρου Ελευθέριος Βένιος.
Ο τελευταίος, µάλιστα, τέθηκε πρόσφατα σε αργία τεσσάρων µηνών λόγω πειθαρχικών
παραπτωµάτων.
Ο σχετικός φάκελος µε τα ονόµατα των εννέα διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για τη
διάπραξη του αδικήµατος της µη υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάσταση κατά τα άρθρα 6 και 10
του νόµου 3213/2003 και πλέον είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθούν ενώπιον ποινικών κυρώσεων.
http://www.dimokratianews.gr/
στις 11:00 µ.µ.
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Πρωταγωνίστησαν οι τράπεζες, τα funds στο περιθώριο
"Υποσχέσεις" για καλύτερη συνέχεια έδωσε η τελευταία χρηµατιστηριακή συνεδρίαση της εβδοµάδας, που
ολοκληρώθηκε µε ένα δίωρο ενδοσυνεδριακό µινι ράλι. Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν στο υψηλό ηµέρας, µε
τις τραπεζικές µετοχές να καταγράφουν υψηλές ηµερήσιες επιδόσεις. Οµως η συνολική εικόνα της
αγοράς δεν δικαιολογεί µεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια: Η υποτονική συναλλακτική κίνηση και ο
χαµηλός τζίρος υποδηλώνουν ότι τα ξένα funds έµειναν στο περιθώριο, τηρώντας στάση αναµονής.
Θα επανέλθουν πιθανότατα την επόµενη εβδοµάδα, ενόψει και του τριπλού κλεισίµατος των Παραγώγων
την Παρασκευή. Από τις "διαθέσεις" και τις κινήσεις θα εξαρτηθεί αν η αγορά θα παραµείνει σε ανοδική
τροχιά, ή θα βρεθεί σε δύσβατο κατηφορικό δρόµο.
Κατεύθυνση µπορεί να δώσουν πάλι τα επιθετικά funds που έπαιξαν τις προηγούµενες εβδοµάδες το χαρτί
της υποτιµητικής κερδοσκοπίας. Τώρα έχουν κι έναν ακόµη λόγο: Τα σύννεφα που συσσωρεύονται στις
αναδυόµενες αγορές και προµηνύουν καταιγίδα.
Χρηµατιστηριακοί παράγοντες και αναλυτές εκτιµούν ότι παρά τη σηµερινή ανάκαµψη, η αγορά δεν έχει
αποκτήσει ακόµη σαφή ανοδική τάση - και δεν θα την αποκτήσει χωρίς σηµαντική αύξηση του τζίρου.
Εκτός εάν ισχυρά χαρτοφυλάκια επιδοθούν σε window dressing, εξωραϊζοντας αποτιµήσεις στο κλείσιµο
του έτους.
Τα καλά νέα
Στο εσωτερικό µέτωπο κυριαρχούν τα ζητήµατα των τραπεζών, της ΔΕΗ και των αποκρατικοποιήσεων, τα
οποία αντιµετωπίζονται από την αγορά µε επιφυλακτικότητα, καθώς το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει.
Κάποιες θετικές ειδήσεις µπορεί να προκύψουν από το επενδυτικό συνέδριο Capital Link που ξεκινά τη
Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και εστιάζεται στην Ελλάδα. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
επιχειρηµατικοί και χρηµατιστηριακοί παράγοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και µεγάλων επιχειρήσεων του ΧΑ, επιδιώκοντας να προσελκύσουν
τοποθετήσεις στην Ελλάδα.
Στελέχη µεγάλων ΑΧΕ προβλέπουν αυξηµένη µεταβλητότητα την επόµενη εβδοµάδα και αλλαγή σκηνικού
µετά το κλείσµο των Παραγώγων την Παρασκευή.
Ενθαρρυντικές είναι πάντως οι τελευταίες οι τεχνικές ενδείξεις - αν και προσφέρονται για διαφορετικές
ερµηνείες και προβλέψεις.
Μετοχές και δείκτες
Ο Γενικός Δείκτης υπερέβη σήµερα την περιοχή των 735 µονάδων, που η ανάκτηση της θεωρούνταν
προϋπόθεση για να επιστρέψει η αγορά σε βραχυχρόνια ανοδική τροχιά. Συνάντησε εκεί αντίσταση, αλλά
την έκαµψε, συνέχισε ανοδικά και έκλεισε στο υψηλό ηµέρας, στις 740,72 µονάδες, µε άνοδο 1,64%.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης τερµάτισε µε +1,67%, στις 1.928,26 µονάδες.
Αλµα +5,37% πραγµατοποίησε ο τραπεζικός δείκτης στις 757,77 µονάδες.
Σε πρωταγωνιστικό ρόλο η Εθνική, κέρδισε 7,5% µε εντυπωσιακό όγκο συναλλαγών (άλλαξαν χέρια 33,4
εκατ. µετοχές). Ακολούθησαν Attica Βank +7,1%, Eurobank 6,5%, Alpha +4,5%, Πειραιώς +1,7%.
Στα εµποροβιοµηχανικά blue chips ξεχώρισε η Lamda µε +8%. ΔΕΗ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,7, Grivalia +2,6%,
Ελλάκτωρ +2% Jumbo και Βιοχάλκο +1,7%.
Μόνον τρεις µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν στο κόκκινο, µε µικρές απώλειες: Coca-Cola -0,6%,
Ο τζίρος ήταν 36,9 εκατ. ευρώ, συν 14,4 εκατ. σε προσυµφωνηµένες συναλλαγές πακέτων.
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Νέο ραντεβού Κυβέρνησης – Θεσµών στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις και
προαπαιτούµενα

Της Δήµητρας Καδδά
Στο περιθώριο της επίσκεψης Ερντογάν στην
Αθήνα και της "µετακίνησης" της επικαιρότητας
από τα προαπαιτούµενα, στα εθνικά θέµατα ξεκινά
µία "µετακόµιση" του οικονοµικού επιτελείου της
κυβέρνησης για την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ο κ. Τσακαλώτος (ως βασικός οµιλητής) αλλά και
οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων εταιρειών ετοιµάζουν βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη και το
επενδυτικό συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από
πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από
πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM), ενώ προς το παρόν
δεν προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ.
Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη.
Σχεδιάζει σειρά επαφών - κυρίως µε επενδυτικές εταιρείες - στο
περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ, θα
παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την Τρίτη, όπου θα κληθεί να σηµάνει
την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.
Εδώ και καιρό η ανάγκη µιας "οµαλής" χρονικά ολοκλήρωσης της πρώτης
τεχνικής συµφωνίας (SLA) είχε συνδεθεί µε την προσπάθεια να µην
υπάρχουν "σκιές" στο συγκεκριµένο ταξίδι, που έχει διπλό αντικείµενο:
Να γίνει µία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο
κεφάλαια για τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και για τις επόµενες εκδόσεις
οµολόγων.
Η παρουσία των Θεσµών όµως δίνει το περιθώριο ενός νέου γύρου
"ζυµώσεων" µε την ελληνική πλευρά για τα προαπαιτούµενα αλλά και για
τα ανοικτά µέτωπα µε επίκεντρο το ύψος της δόσης (που έχει πολύ
χαµηλή βάση εκκίνησης στα 5 δις. ευρώ), τα επόµενα βήµατα για το
χρέος και τα επόµενα βήµατα έως την πολιτική συµφωνία που
επιχειρείται στις 22/1.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο
οποίος χθες ανακάτεψε την "τράπουλα" στο πεδίο άντλησης
ρευστότητας.
"Θεωρώ ότι θα ενταχθούµε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά
δεν είναι τόσο κρίσιµο για εµάς όπως πιστεύαµε προηγουµένως", δήλωσε
ο Έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNBC. Πρόσθεσε ότι
δεν είναι στόχος για µας να έχουµε πρόσβαση στο QE πριν από το τέλος
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δεν είναι στόχος για µας να έχουµε πρόσβαση στο QE πριν από το τέλος
του προγράµµατος".
Μένει να φανεί πως η νέα αυτή "τοποθέτηση" της κυβέρνησης αλλά και η
πορεία των αποδόσεων των οµολόγων που προς το παρόν καταγράφουν
µεγάλη βελτίωση πως θα αποτιµηθεί στις συναντήσεις που θα γίνουν
στην Ν.Υ. αλλά και στα επόµενα βήµατα που θα καταστρώσει η
κυβέρνηση
Κλειδί η εφαρµογή
Η πρώτη και βασικότερη "δέσµευση" όµως της κυβέρνησης είναι να
εφαρµόσει την νέα γενιά από προαπαιτούµενα. Και πλέον τα χρονικά
περιθώρια στενεύουν.
Μετά της επαφές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η κυβέρνησης θα
πρέπει να σηκώσει "µανίκια" αποδεικνύοντας την επόµενη Τετάρτη ότι οι
πλειστηριασµοί γίνονται και µάλιστα επεκτείνονται σε όλη την
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, ότι οι αποκρατικοποιήσεις
προχωρούν, ότι οι δεκάδες νοµοθετικές διατάξεις έρχονται στη Βουλή µε
οµαλότητα και εγκαίρως, δηλαδή στην πλειονότητά τους πριν την 22α
Δεκεµβρίου.
Στα κρίσιµα προαπαιτούµενα περιλαµβάνεται και η ενέργεια, µε την ΔΕΗ
και τον ΔΕΣΦΑ, οι διατάξεις για τις απεργίες (σ.σ. η διάταξη αποσύρθηκε
από τη Βουλή και θα επανακατατεθεί), οι παρεµβάσεις για την επιλογή
στελεχών στο δηµόσιο, για την χρηµατοδότηση των κοµµάτων, για το
Κτηµατολόγιο, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση
εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.
Όλα πρέπει να είναι όλα έτοιµα, πριν την 22α Ιανουαρίου που
συνεδριάζει το Eurogroup. Εκεί θα παρουσιαστεί η έκθεση συµµόρφωσης
της Κοµισιόν και αν είναι θετική θα υπάρξει πολιτική συµφωνία για την
3η αξιολόγηση και (σε αυτό το σενάριο) το πακέτο δόσεων µπορεί να
έρθει αρχές Φεβρουαρίου.
Σε εκκρεµότητα πέρα από τη δόση παραµένουν πιθανά αντισταθµιστικά
της κατάργησης του µειωµένου ΦΠΑ στα 32 νησιά του Β. Αιγαίου και της
Δωδεκανήσου. Αυτό που είναι δεδοµένο προς το παρόν είναι η
µετακίνηση κονδυλίων από άλλες δράσεις του ΠΔΕ.
Επίσης, µένει να φανεί πως θα προσδιοριστεί ο ρόλος του ΔΝΤ και
αναλόγως πως θα κλειδώσουν (στην επόµενη αξιολόγηση) τα πακέτα
µέτρων και αντίµετρων του 2019-2020.
Πηγή:capital.gr
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Σε αναζήτηση επενδυτών για τη νέα έξοδο στις αγορές
Με την τεχνική συµφωνία για την ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης στο τσεπάκι του ο υπ. Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται στις ΗΠΑ σε µία προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδυτών που θα
βοηθήσουν στην επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ήδη το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, έχει µεταφραστεί σε σηµαντική αποκλιµάκωση των
αποδόσεων των κρατικών οµολόγων στη δευτερογενή αγορά. Είναι ενδεικτικό πως για πρώτη φορά από το
2009 η απόδοση του 10ετούς οµολόγου κινείται σήµερα πέριξ του 4,6%, αναφέρει το newmoney.gr.
Πρόκειται για ένα επίπεδο που επιτρέπει στο οικονοµικό επιτελείο και τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσουν µε τα
σχέδια τους για ακόµα µία δοκιµαστική έξοδο στις αγορές, αυτή τη φορά µε την έκδοση νέου οµολόγου
για την άντληση φρέσκου χρήµατος. Ήδη οι πληροφορίες που διακινούνται για το χρεόγραφο που
εξετάζεται να εκδοθεί ποικίλουν.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στις συναντήσεις που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών καθώς προσπαθεί
να προετοιµάσει το έδαφος για την διατηρήσιµη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές µετά
τον Αύγουστο του 2018, οπότε και λήγει το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής υποστήριξης του ESM.
Από το επιτελείο του υπουργού Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν έχει στην ατζέντα
προγραµµατισµένη συνάντηση µε εκπροσώπους των θεσµών.
Ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο δεδοµένου ότι στη Νέα Υόρκη θα βρίσκονται, µεταξύ άλλων, ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και ο εκπρόσωπος
του ESM Νικολά Τζιαµαρόλι προκειµένου να συµµετάσχουν στο συνέδριο.
Το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής, προβλέπει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών από σήµερα κιόλας. Τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει την
κεντρική οµιλία. Την
Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μεταξύ των επίσηµων φορέων της ελληνικής κυβέρνησης που θα συµµετάσχουν στις εργασίες του
συνεδρίου είναι επίσης ο υπ. Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, η υπ. Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο
επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και η Πρόεδρος του Υπερταµείου αποκρατικοποιήσεων Ράνια
Αικατερινάρη.
Εκεί όµως θα βρεθούν και πολλοί τραπεζίτες και επικεφαλής εισηγµένων εταιρειών προκειµένου να
συµµετάσχουν στα πάνελ αλλά και τις συναντήσεις µε τους ξένους επενδυτές. Οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας, οι επενδύσεις σε ελληνικά κρατικά αλλά και εταιρικά οµόλογα, οι προοπτικές του τραπεζικού
κλάδου και των επενδύσεων σε αυτόν, τα ενεργειακά, ο τουρισµός, τα ακίνητα, η ναυτιλία είναι µεταξύ
των κύριων θεµάτων που θα αναλυθούν.
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Υπουργοί, εκπρόσωποι Θεσµών και οίκων αξιολόγησης στο συνέδριο της
Capital Link
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οίκοι αξιολόγησης, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας,
επτά διεθνείς τράπεζες, υπουργοί και άλλοι αξιωµατούχοι της ελληνικής κυβέρνησης θα συµµετάσχουν
στο επενδυτικό συνέδριο της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για το 19ο Συνέδριο µε θέµα «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης και το οποίο είναι το µεγαλύτερο και το σοβαρότερο εκτός Ελλάδας
επενδυτικό φόρουµ.
Το συνέδριο όπως και τα προηγούµενα χρόνια είναι διήµερο, θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας 11
Δεκεµβρίου και θα ολοκληρωθεί το απόγευµα της Τρίτης.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε τον
«Ε.Κ.» επισήµανε ότι το φετινό συνέδριο έχει µια καταπληκτική ατζέντα και οι επενδυτές θα έχουν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν από τους θεσµούς οι οποίοι για πρώτη φορά συµµετέχουν σε ένα συνέδριο εκτός
Ελλάδας, από τους Οίκους Αξιολόγησης, τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τα άλλα µέλη
της ελληνικής αντιπροσωπείας, καθώς επίσης και από την αµερικανική κυβέρνηση.
Στο συνέδριο αναµένεται ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, καθώς επίσης και ο υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόναθαν Κόεν (Jonathan R. Cohen), ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός οµιλητής κατά
τη διάρκεια του επισήµου δείπνου που θα παρατεθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Harvard Club του
Μανχάταν και θα απονεµηθεί το βραβείο «Capital Link Leadership Award» στον Ανδρέα Καλαντζόπουλο
(Andre Calantzopoulos) διευθύνοντα σύµβουλο της Philip Morris International.
Αναφερόµενος στη βράβευση του κ. Καλαντζόπουλου, ο κ. Μπορνόζης είπε ότι είναι Ελληνας και το πιο
σηµαντικό επικεφαλής ενός παγκοσµίου οµίλου που έχει επενδύσει πάνω από ένα δισεκατοµµύριο δολάρια
στην Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι ο όµιλος έχει εξαγοράσει την καπνοβιοµηχανία «Παπαστράτος» και
έχει ανακοινώσει ότι θα παράγει στην Ελλάδα τα άκαπνα τσιγάρα (smokeless cigarettes) για την παγκόσµια
αγορά.
Οσον αφορά τους συνέδρους, τόνισε ότι το ενδιαφέρον είναι µεγάλο και µάλλον µεγαλύτερο ακόµη και
από τα συνέδρια της προηγούµενης δεκαετίας και ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως έκλεισε γρήγορα η
τρίτη αξιολόγηση και το πιο σηµαντικό εκδηλώθηκαν σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας,
καθώς επίσης και στην ατζέντα του συνεδρίου.
Κεντρικός οµιλητής του συνεδρίου είναι ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η οµιλία του θα
γίνει κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου και αµέσως µετά θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου.
Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές
ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν επίσης ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, υπουργός
Οικονοµίας και Aνάπτυξης, η κ. Ελενα Κουντουρά, υπουργός Τουρισµού, ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, υπουργείο Τουρισµού και ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής,
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, οι οποίοι θα ενηµερώσουν τους συνέδρους για τις
εξελίξεις στη γενέτειρα.
Παράλληλα, θα παρουσιάσουν την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, καθώς επίσης και
σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία και το
κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς,
µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των
ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η
παγκόσµια ναυτιλία.
Οι εκδηλώσεις θα λήξουν µε το καµπανάκι το οποίο θα χτυπήσει ο κ. Τσακαλώτος και το οποίο θα σηµάνει
τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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(4) Στο ταµπλό του Χ.Α @close κι άλλα τινά… (8/12)
Το ΧΑ πριν τις τελικές δηµοπρασίες βρισκόταν στις 739,12 µονάδες και στο +1,42% µε τζίρο 36,1 εκατ.
ευρώ – Ανοδικές 65 και πτωτικές 34 µετοχές. Μετά από αυτές ολοκλήρωσε στο +1,64% στις 740,72 µονάδες
µε την αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα… 52 εκατ. ευρώ µε την βοήθεια πακέτων αξίας 14,5 εκατ.
ευρώ (ΟΤΕ 5,5 εκατ., ΕΤΕ 2,1 εκατ., ΜΥΤΙΛ 2,2 εκατ., ΟΠΑΠ 2,5 εκατ., ΜΠΕΛΑ, ΤΙΤΚ και ΦΦΓΚΡΠ).
ΓΔ: 740,72 Εβδοµάδα: -1,06% Έτος: +15,08%
Min (Εβδ.): 723,60 Max (Εβδ.): 758,80
Min 2017: 602,46 (08 Φεβ.) Max 2017: 859,78 (17 Ιουλ.)
Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 50,8 δισ. ευρώ
Μέση ηµερήσια αξία συναλλαγών (εβδοµάδα): 46,3 εκατ. ευρώ Δ(%) εβδοµάδα: +24,4%
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού εβδ.: +1,2 εκατ. ευρώ
Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού έτος: -19,13 εκατ. ευρώ
FTSE25: 1928,26 -1,00% (ΕΒΔ) +10,76% (2017)
FTSEM: 1068,95 +0,50% +41,83%
ΔΤΡ: 757,77 -2,18% (ΕΒΔ) -9,57% (2017)
ΣΧΟΛΙΟ (Μ.ΧΑΤΖ.): Με την συναλλακτική δραστηριότητα να παρουσιάζει φθίνουσα πορεία και τις
ειδήσεις να µην προσφέρουν ιδιαίτερα εναύσµατα για ζωηρές κινήσεις ολοκληρώθηκε µια εβδοµάδα
σταθεροποίησης στο ΧΑ.
Η δράση περιορίστηκε σε στενό κύκλο µετοχών που είτε εµπλέκονται σε κλάδους που σχετίζονται µε
εξαγορές και συγχωνεύσεις είτε είχαν επιδόσεις κερδοφορίας εννεαµήνου που δικαιολογούν µια
δεύτερη ανάγνωση από την αγορά.
Η ραγδαία µείωση των επιτοκίων των ελληνικών οµολόγων είχε αντίκρισµα στις πρόσφατες
δηµοπρασίες εντόκων γραµµατίων µειώνοντας αισθητά το κόστος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού
(1,75% 3µηνα, 1,95% 6µηνα) για έβδοµο συνεχόµενο µήνα.
Ακολούθως οι τραπεζικές µετοχές βρήκαν κάποιο πάτηµα περιορίζοντας τα απόνερα µιας µάλλον
αναµενόµενης κατοχύρωσης κερδών που ήρθε µετά από επτά συνεχόµενες ανοδικές συνεδριάσεις.
______________
ΔΤΡ: Και επειδή ο τραπεζικός είναι αυτός που έδωσε ηµερήσιο και έχει κάνει και την διαφορά στην κίνηση
απλά ανεβάζουµε το ηµερήσιο stop στο 707 σε κλείσιµο και παρακολουθούµε πιο χαλαρά την κίνηση.
……………….
Σε νέα χαµηλά 3ετίας το 10ετές για την Ελλάδα µιας και καταγράφει τιµή 418 µονάδες µε το
χαµηλό του 2014 να ήταν στις 445 µονάδες βάσης.
……………..
ΛΑΜΔΑ: Το 586 γίνεται στοπ στο Long του ηµερησίου. Το 638-652 είναι αντίσταση.
………………..

______________
ΤΑΜΠΛΟ: Αφού το Ελληνικό ήταν µέσα στα προαπαιτούµενα για την 3η αξιολόγηση, η µτχ της ΛΑΜΔΑ
χάριζε λεφτά στα 5,20 και 5,30 και 5,50 ευρώ… Αλλά αντί να αγοράζουν, πουλάγανε οι κατέχοντες
επηρεαζόµενοι από την καταστροφολογία των διατεταγµένων κονδυλοφόρων. Τόσα παθήµατα, και κανένα
δεν τους έγινε µάθηµα. Στο +7% και βάλε η ΛΑΜΔΑ και +20% σε λίγες ηµέρες. Δεν είχαν τι να γράψουν οι
µοιρολογίστρες και τόριξαν στις θέσεις των σορτάκηδων. Λες και προηγουµένως δεν υπήρχαν
σορτάκηδες… Λες long και short είναι ανόµοια πράγµατα. Αφού σε χρόνο dt το γυρίζουν το έργο… Μάλιστα
στην αρχή των κύκλων (ανοδικών ή καθοδικών) είναι οι διαχειριστές του συστήµατος που µετά
υπαγορεύουν τον χορό στους υπόλοιπους… Και τους χορεύουν στο ταψί, ανάλογα µε την περίσταση… Γι
αυτό και οι πραγµατικοί επενδυτές απλά παρακολουθούν και (υπο)µειδιούν…
ΤΑΜΠΛΟ(2): Εντυπωσιακές κινήσεις από τις ΛΑΜΔΑ στο +7% στα 6,2800 (είδε και τα 6,30) ΕΥΡΩΒ +6,8% στα
0,7220, ΑΛΦΑ +5,8% στα 1,6500, ΕΤΕ +5,2% στα 0,2660 ευρώ, ΚΟΥΕΣ +4% στα 8,8000 ευρώ. Ανοδικές –
πτωτικές 62-38 και σταθερές 18. Ο τζίρος στα 30,8 εκατ. µε τα πακέτα στα 5,3 εκατ. ευρώ. Ο ΔΤΡ +5,56%
στις 759,14 µονάδες και ο ΓΔ +1,3% στις 738,14 µονάδες.
ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ: Κυριακούλης, Μαθιός, ΚΤΗΛΑ, ΟΛΥΜΠ, ΜΠΡΙΚ, ΙΝΛΟΤ…
______________
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
(2) Στο ταµπλό του Χ.Α @3:45µµ κι άλλα τινά… (8/12)
Μόνον διανοητικά ανάπηροι θα αντιµετώπιζαν µία χρηµατιστηριακή αγορά όπως αυτή του
ελληνικού χρηµατιστηρίου µε την τακτική που παρατηρούµε εδώ κι αρκετές εβδοµάδες στα
τερµατικά µας. ‘Ελεος, τι άλλο θέλουν; Ποιός τυφλός δεν “θάθελε” το φως του; Κι όµως στην
δική µας χώρα των τυφλών, ελάχιστοι θέλουν να το βρουν!
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΣΤΕΙΕΣ σε ποσά οι ανοικτές θέσεις των Shortάκηδων, όπου αν αποφασίσουν οι
διαχειριστές του ΧΑ µπορούν να τις εξαφανίσουν σε χρόνο dt. Η κίνηση από την Fairfax τους έκοψε τα
πόδια. Που είναι η δύναµή τους ή µάλλον η διάθεση σορταρίσµατος µπροστά στο πρώτο εµπόδιο που µπήκε
στο δρόµο τους;
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Και το… µνηµόσυνο που γράφαµε, ενόψει…
Η ΕΙΔΗΣΗ: Σε νέα χαµηλά 3ετίας το 10ετές για την Ελλάδα µιας και καταγράφει τιµή 418 µονάδες. Με το
χαµηλό του 2014 να είναι στις… 445 µονάδες βάσης…
Η ΕΙΔΗΣΗ (2): Εννέα επιλεγµένες ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σήµερα στο Λονδίνο καθώς συµµετέχουν
στην εκδήλωση που διοργανώνει και φέτος, όπως και πέρσι, η Goldman Sachs.
Στο συνέδριο Greek Investors’ Day το οποίο έχει ξεκινήσει, το “παρών” δίνουν οι Aegean Airlines, Alpha
Bank, Eurobank, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, OTE, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Μεταξύ των επενδυτών που συµµετέχουν και που θα έχουν one-to-one meetings µε τις ελληνικές εισηγµένες
είναι οι Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset Management, Pioneer Investment Management, Jupiter
Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
ΛΑΜΔΑ: Επειτα από µήνες εµπλοκής και αφού ουκ ολίγες φορές κινδύνεψε να τιναχθεί στον αέρα λόγω
των εµµονών του ΚΑΣ και της «υψοφοβίας» του υπ. Πολιτισµού, το Ελληνικό φαίνεται να µπαίνει στην
τελική ευθεία. Τα αρχαιολογικά ζητήµατα και τα ύψη των κτιρίων στην έκταση των 6.008 στρεµµάτων του
πρώην αεροδροµίου δεν δείχνουν να αποτελούν πλέον εµπόδιο. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι το
Προεδρικό Διάταγµα (ΠΔ) που θα περιγράφει τις χρήσεις γης, το τι θα γίνει και που, και µε ποιούς όρους
δόµησης, δηλαδή το master plan του Ελληνικού, βρίσκεται κοντά στη τελική έγκριση µε ελάχιστες
τροποποιήσεις σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο.
____________
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
(1) Στο ταµπλό του Χ.Α @1:45µµ κι άλλα τινά… (8/12)
ΑΣΤΕΙΕΣ σε ποσά οι ανοικτές θέσεις των Shortάκηδων, όπου αν αποφασίσουν οι διαχειριστές του ΧΑ
µπορούν να τις εξαφανίσουν σε χρόνο dt. Η κίνηση από την Fairfax τους έκοψε τα πόδια. Που είναι η
δύναµή τους ή µάλλον η διάθεση σορταρίσµατος µπροστά στο πρώτο εµπόδιο που µπήκε στο δρόµο τους;
ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 53-35 και σταθερές 17. Στο +2,8% ο ΔΤΡ στις 739,4 µονάδες και +0,73% ο ΓΔ µε τον
τζίρο στα 16,4 εκατ. µε την βοήθεια πακέτων 4,3 εκατ. ευρώ (ΕΤΕ, ΟΠΑΠ και ΜΠΕΛΑ).
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ…
ΣΧΟΛΙΟ (Αλεξ.Τόµπρα@capital.gr): H πλειονότητα των αναλυτών δεν δείχνει να περιµένει κάτι στις
“13+σήµερα” συνεδριάσεις που αποµένουν µέχρι να εκπνεύσει το 2017, το οποίο άλλωστε ικανοποίησε
αρκετές θέσεις, ειδικά εκείνες που πίστεψαν στην αγορά το πρώτο 6µηνο του έτους. Η συντήρηση
δυνάµεων θα επιβεβαιώσει σταδιακά κάποιες εκτιµήσεις περί συσσώρευσης, αφού η αγορά δεν δείχνει να
ενδιαφέρεται για κινήσεις window dressing. Άλλωστε, πολλά µέτωπα παραµένουν ανοιχτά, µε την αγορά να
µην έχει ξεχάσει µέσα στις µέρες των ελληνοτουρκικών εξελίξεων και τη µετάβαση του Ευκλείδη
Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την
Δευτέρα. Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών –
κυρίως µε επενδυτικές εταιρείες – στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ,
θα παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση “Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την
Τρίτη, όπου θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – Η έκθεση της ηµέρας: Σε µείωση των τιµών στόχων κατά 8% – 17% των ελληνικών
τραπεζών προχώρησε η Goldman Sachs, διατηρώντας τη σύσταση neutral (ουδετερότητα) σε Εθνική,
Eurobank και Πειραιώς και τη σύσταση buy (αγορά) στην Alpha Bank. Ειδικότερα, η Goldman Sachs µειώνει
στα 2,40 ευρώ την τιµή στόχο της Alpha Bank, από 2,60 ευρώ προηγουµένως, στα 0,28% της Εθνικής, από
0,32 ευρώ προηγουµένως, στα 0,85 ευρώ για την Eurobank, από 0,95 ευρώ, και στα 3,10 ευρώ για την
Πειραιώς από τα 3,75 ευρώ προηγουµένως.
FTSE26: To 1884 και το 1917 είναι να δύο βασικά βραχυπρόθεσµα επίπεδα µας. Μία κατοχύρωση ενός εκ
των δύο µπορεί να δώσει κίνηση.
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……………..
Τράπεζα Αττικής: Μία διάσπαση µπορεί να µας φέρει στα 0,0230-0,0250 ευρώ
Τα 0,0350 είναι η πλησιέστερη αντίσταση, µε τα 0,0400 ευρώ να αποτελούν την κύρια.
Η µετοχή δοκιµάζει το απόλυτο ιστορικό χαµηλό στο 0,0270 έχοντας κάνει σηµαντικούς όγκους τις
προηγούµενες µέρες. Μία διάσπαση µπορεί να µας φέρει στο 0,0230-0,0250. Τα 0,0350 είναι η πλησιέστερη
αντίσταση, µε τα 0,0400 ευρώ να αποτελούν την κύρια. Η εταιρία πηγαίνει για ΑΜΚ.
BITCOIN: Το Bitcoin υποχωρεί πάνω από 12% σε µία ηµέρα έντονων διακυµάνσεων στα ασιατικά
χρηµατιστήρια, υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο των $15.000 αφού άγγιξε ένα ιστορικό ρεκόρ πάνω από
τις $ 16.000 νωρίτερα στη συνεδρίαση.Το Bitcoin σηµειώνει πτώση κατά 12,6% στο χρηµατιστήριο Bitstamp
στα 14.500,76 δολάρια αφού σηµείωσε ρεκόρ στα 16.666,66 δολάρια, έχοντας διπλασιαστεί σε αξία σε ένα
διάστηµα µόλις δύο εβδοµάδων.
Παρά την ισχυρή πτώση σήµερα, σε επίπεδο εβδοµάδας κερδίζει πάνω από 30%, µε πολλούς επενδυτές να
αναρωτιούνται αν το κρυπτονόµισµα είναι τελικά µια φούσκα έτοιµη να σκάσει.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως σε λίγες ηµέρες αναµένεται να ξεκινήσει και η διαπραγµάτευση των futures
του Bitcoin. Η CBOE ξεκινά προθεσµιακά συµβόλαια για bitcoin στις 10 Δεκεµβρίου, ενώ µια εβδοµάδα
αργότερα ξεκινά και η CME Group τη διαπραγµάτευση futures του Bitcoin.
………….
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Goldman Sachs: Σε εξέλιξη ραντεβού ελληνικών οµίλων µε επενδυτές στο
Λονδίνο
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο Λονδίνο το Greek Investor Forum που διοργανώνει η Goldman
Sachs, προκειµένου να φέρει σε επαφή µεγάλες ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις µε ξένα επενδυτικά
κεφάλαια που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.
Από πλευράς επενδυτικών κεφαλαίων συµµετέχουν οι: Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset
Management, Pioneer Investment Management, Jupiter Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund
Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
Παρόντες από την Ελλάδα είναι οι επιχειρήσεις Aegean Airlines, Alpha Bank, Eurobank, Motor Oil,
Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Σηµειώνεται ότι τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη θα υπάρξουν νέες συναντήσεις ξένων επενδυτών µε ελληνικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 19ου ετήσιου Greek Investor Forum της Capital Link, στο οποίο θα
συµµετάσχουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, εκπρόσωποι των θεσµών, της κυβέρνησης και µεγάλα ξένα
funds, επενδυτικές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικοί φορείς.
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Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street- Το καµπανάκι λήξης θα χτυπήσει ο
Τσακαλώτος

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης/ Φωτογραφία: AP
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις
11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές
ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν:
•
•
•
•
•

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
Πηγή: Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street- Το καµπανάκι λήξης θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος | iefimerida.gr
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Ολική επαναφορά των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα
Προοίµιο των θετικών εξελίξεων στην ελληνική οικονοµία και πρώτη ένδειξη ότι το επικείµενο για την
προσεχή εβδοµάδα ταξίδι του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου θα σηµειώσει επιτυχία
αποτελεί το αυξηµένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις το οποίo εκφράστηκε σήµερα κατά την
παρουσίαση τους σε ευρύ φάσµα θεσµικών επενδυτών στην βρετανική πρωτεύουσα.
Γράφει ο: Γιώργος Παλαιτσάκης
Όπως µεταδίδεται από το Λονδίνο στην «ελληνική επενδυτική µέρα» για την παρουσίαση εννιά κορυφαίων
ελληνικών εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο έχουν κλειστεί αλλεπάλληλα ραντεβού µε αποτέλεσµα
το αρχικά διατεθέν ωράριο να διευρυνθεί ! Στην εκδήλωση που φέρει τον τίτλο Greek Investors' Day και
οργανώνει η GolmanSacks συµµετέχουν στελέχη των εταιριών Aegean Airlines, Alpha Bank, Eurobank, Motor
Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, OTE, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Στη συνάντηση µετέχουν αναλυτές πολλών διεθνών funds µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οίκοι που
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια αξίας εκατοντάδων δις ευρώ όπως οι AmberCapital, PehlamCapital,
GoldenTreeAssetManagement, PioneerInvestmentManagement, JupiterAssetManagement, PolygonInv. Partners,
Soros Fund Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
Αν και η παρουσίαση συµπίπτει χρονικά µε τη σηµερινή έκθεση της Goldman Sacks για τον ελληνικό
τραπεζικό κλάδο, για τον οποίο εκφράζονται επιφυλάξεις µε αποτέλεσµα να τίθεται «ψαλίδι» 17% στις
τιµές στόχους φαίνεται ότι οι εκτιµήσεις για τις άλλες εισηγµένες εταιρίες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές
στοιχείο που επιβεβαιώνεται από επιλεκτικές τοποθετήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες µέρες στο
ελληνικό χρηµατιστήριο. Άλλωστε και για τις τράπεζες υιοθετείται στάση αναµονής η λήξη της οποίας
τοποθετείται µε την ολοκλήρωση των stresstests στις αρχές του έτους αφού οι αναλυτές του διεθνούς
οίκου επισηµαίνουν ότι οι τιµές των µετοχών των ελληνικών τραπεζικών µετοχών θα ανέβουν υπό την
προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει dilution µετά από τα stresstests.
Σηµειώνεται ότι την προσεχή Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου συνέρχεται το Eurogroup στο οποίο αναµένεται η
έγκριση της προκαταρκτικής συµφωνία Θεσµών και Αθήνας, που έχει ήδη εκτιµηθεί θετικά από τις αγορές
µε την σηµαντική αύξηση των τιµών των ελληνικών οµολόγων κατά τις τελευταίες µέρες.
H θετική συγκυρία αναµένεται να επιβεβαιωθεί από την Δευτέρα στην Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια του
"19ο Ετήσιο InvestinGreece" Συνέδριου της CapitalLink, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.Στο Συνέδριο
το οποίο θεωρείται η κορυφαία ετήσια εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής οικονοµίας και του
ελληνικού χρηµατιστηρίου στις ΗΠΑ θα συµµετάσχουν υπουργοί και άλλα στελέχη της κυβέρνησης καθώς
και επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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«Πόθεν έσχες»: Η φτωχή χώρα µε τα πλούσια... έδρανα!
Αναρτήθηκε χθες η περιουσιακή κατάσταση 925 πολιτικών και δηµοτικών αρχόντων. Ποιοί
και πόσα δήλωσαν για το 2015 • Εννέα στον Εισαγγελέα επειδή «ξέχασαν»
Δηµοσιοποιήθηκαν χθες και είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων, δηµάρχων και περιφερειαρχών για το 2015.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
συνολικά 925 δηλώσεις «πόθεν έσχες».
Αλέξης Τσίπρας: Διαθέτει εισοδήµατα περίπου 68.000 ευρώ και η σύντροφός του Περιστέρα Μπαζιάνα
13.694,2 ευρώ. Το ζεύγος διατηρεί συνολικά 13 τραπεζικούς λογαριασµούς, µε τον πρωθυπουργό να έχει
9.000 ευρώ και την κυρία Μπαζιάνα περίπου 19.000 ευρώ. Ο κ. Τσίπρας δηλώνει ιδιοκτήτης διαµερίσµατος
114 τ.µ. στην Αθήνα και µοτοσικλέτας 650 κυβικών, ενώ η σύζυγός του κάτοχος οικοπέδου 292 τ.µ. και Ι.Χ.
1.200 κυβικών.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εµφανίζει εισοδήµατα 76.000 ευρώ και η σύζυγός του 930.000 ευρώ. Επίσης,
διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα ύψους 5.500 ευρώ και 550 δολάρια ΗΠΑ και η κυρία
Γκραµπόφσκι 11 λογαριασµούς στην Ελλάδα µε περίπου 10.500 ευρώ και έναν στην Ελβετία µε 709.187 ευρώ
από πώληση περιουσιακού στοιχείου. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. διαθέτει -µόνος ή ως συνδικαιούχος- 18 ακίνητα
και µετοχές στον «Κήρυκα Χανίων», καθώς και Ι.Χ. και φορτηγό.
Φώφη Γεννηµατά: Εισοδήµατα 73.484 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηµατά, ενώ ο
σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης δηλώνει µόλις 3.393 ευρώ. Οι καταθέσεις της στην Ελλάδα είναι ύψους
36.625 ευρώ και του συζύγου της συνολικού ύψους 38.183 ευρώ, ενώ ο ίδιος διαθέτει και 23.796 δολάρια
σε τράπεζα των ΗΠΑ.
Σταύρος Θεοδωράκης: Εισόδηµα 43.155 ευρώ εµφανίζει ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος
Θεοδωράκης, ενώ έχει στην κατοχή του οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, καθώς και µετοχές συνολικής
αποτίµησης 125.444 ευρώ, ενώ έχει σε τραπεζικούς λογαριασµούς 265.215 ευρώ και άλλα 69.000 ευρώ η
σύζυγός του. Επίσης, διαθέτει δύο κατοικίες, ένα οικόπεδο και δύο δενδροκαλλιέργειες, τρεις
µοτοσικλέτες, µια εταιρία υπηρεσιών Ανεξάρτητου Δηµοσιογράφου, αλλά και ένα εστιατόριο.
Πάνος Καµµένος: Διαθέτει εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 47.724 ευρώ, ενώ εµφανίζει 70.777 ευρώ
από λοιπά εισοδήµατα (βουλευτική αποζηµίωση) και 125.000 ευρώ από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Η σύζυγός του Ελενα Τζούλη δήλωσε 31.435,51 ευρώ από εισοδήµατα. Ο υπουργός Αµυνας εµφανίζει
καταθέσεις 129.182,09 ευρώ, είναι ιδιοκτήτης 14 ακινήτων και δύο αυτοκινήτων, ενώ αγόρασε ένα σκάφος
αφού πούλησε ένα άλλο. Είναι µέτοχος της οικογενειακής επιχείρησης Η. Καµµένος Α.Ε.
Δηµήτρης Κουτσούµπας: Ο γ.γ. του ΚΚΕ δήλωσε για το 2015 βουλευτική αποζηµίωση 70.979 ευρώ και η
σύζυγός του είχε εισοδήµατα 19.314 ευρώ. Από κοινού µε τη σύζυγό του έχουν τραπεζικές καταθέσεις
20.188 ευρώ, καθώς και δύο διαµερίσµατα.
Βασίλης Λεβέντης: Ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων δήλωσε συνολικά εισοδήµατα 42.388 ευρώ, ενώ
η σύζυγός του δήλωσε εισόδηµα 9.900 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του ζεύγους ανέρχονται σε
περίπου 50.000 ευρώ, ενώ κατέχουν οικόπεδο στα Κύθηρα και διαµέρισµα στη Βάρη, καθώς και δύο
αυτοκίνητα. Ο κ. Λεβέντης οφείλει δάνεια 157.590 ευρώ.
Νίκος Μιχαλολιάκος: Μαζί σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια δηλώνουν συνολικό εισόδηµα 174.000 ευρώ. Ο
γ.γ. της Χρυσής Αυγής έχει τραπεζικές καταθέσεις 137.000 ευρώ και η κυρία Ζαρούλια 77.600 ευρώ, ενώ
έχουν στην κατοχή τους 10 διαµερίσµατα και καταστήµατα. Ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει µια ατοµική
επιχείρηση και η σύζυγός του µερίδιο 15% σε ξενοδοχείο.
Αγκαλιά µε τα κοράκια των διεθνών αγορών ο τσάρος
Προτίµηση στους «γύπες» και στα «κοράκια» των διεθνών αγορών έχει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος! Ο
υπουργός Οικονοµικών δήλωσε στο «πόθεν έσχες» του εισοδήµατα περίπου 63.000 ευρώ (και άλλα 132.000
ευρώ της συζύγου του). Το ενδιαφέρον όµως είναι οι επενδύσεις του σε
αµοιβαία κεφάλαια κολοσσών των διεθνών αγορών, όπως οι BlackRock,
Goldman Sachs, FTIF-Templeton, Japan Portofolio κ.ά. Η συνολική αποτίµηση
αυτών των τίτλων κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο ήταν 440.000 ευρώ.
Είναι µέτοχος και στην «Αυγή», µε µετοχές ονοµαστικής αξίας 4.200 ευρώ.
Η σύζυγός του προτίµησε ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και οµόλογα του
Ελληνικού Δηµοσίου, συνολικής αποτίµησης 144.000 ευρώ. Ο κ. Τσακαλώτος
διατηρεί αποταµιεύσεις περίπου 53.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του 155.000
ευρώ.
Ο υπουργός Οικονοµικών έχει στην κατοχή του µία µονοκατοικία 200 τ.µ., από
κοινού µε τη σύζυγό του, σε οικόπεδο 432 τ.µ. στην Κηφισιά. Στην ίδια περιοχή
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διαθέτει και ένα διαµέρισµα 131 τ.µ. Στην Πρέβεζα έχει
δύο διαµερίσµατα 106 και 47 τ.µ., καθώς και ένα κατάστηµα 60 τ.µ.
Ο κ. Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link τη
Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Τρίτη, µάλιστα, ο
υπουργός Οικονοµικών θα κληθεί να χτυπήσει το περίφηµο καµπανάκι για να
σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο χρηµατιστήριο.
«Εκτός» της περιουσίας η offshore της Μαρέβας
«Απούσα» από το «πόθεν έσχες» της Μαρέβας Γκραµπόφσκι είναι η offshore εταιρία Eternia Capital
Management, µε έδρα τα νησιά Κέιµαν. Η εταιρία φέρεται ότι διεγράφη τον Ιανουάριο του 2015 και η κυρία
Γκραµπόφσκι ήταν κατά 50% µέτοχος σε αυτή.
Οπως είχε δηλώσει ωστόσο η ίδια για την εν λόγω εταιρία µετά τις
αποκαλύψεις για τα λεγόµενα «Paradise Papers», «µετά το κλείσιµο του
αµοιβαίου κεφαλαίου τον Ιούνιο του 2012 και επειδή εξέλειπε ο λόγος που ο
investment manager είχε συσταθεί, µε τον έτερο µέτοχο ζητήσαµε από
συνεργάτη µας όπως δώσει εντολή στη δικηγορική εταιρία που την είχε
συστήσει για την άµεση λύση της. Εκτοτε δεν ασχολήθηκα µε την εταιρία
ούσα σίγουρη ότι είχε κλείσει από τότε που είχαµε δώσει τη σχετική εντολή».
Είχε µάλιστα τονίσει ότι έµαθε από τα δηµοσιεύµατα για τα «Paradise Papers»
πως η Eternia Capital Management παρέµεινε ενεργή έως τον Ιανουάριο του
2015. Κατά τα άλλα, η σύζυγος του προέδρου της Ν.Δ. είναι µέτοχος κατά
34,11% στη Zeus+Dione, µε κεφάλαιο εισφοράς 184.000 ευρώ, ενώ έχει
δανειακές υποχρεώσεις σε τρεις τράπεζες, µε το υπόλοιπο οφειλόµενο να
ανέρχεται σε περίπου 357.000 ευρώ. Φυσικά δηλώνει το περιβόητο πια
διαµέρισµα στο Παρίσι και ένα σπίτι 520 τ.µ. στο Λονδίνο, από κληρονοµιά.

Η (κυβερνητική) πεντάδα που κερδίζει το «χρυσό»!
Τον τίτλο του «χρυσού υπουργικού ζευγαριού» διεκδικούν επάξια ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δ.
Παπαδηµητρίου και η σύζυγός του, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Τα
εισοδήµατά τους αθροιστικά φτάνουν τα 454.000 ευρώ, ενώ διαθέτουν χαρτοφυλάκιο αξίας άνω των
3.000.000 δολαρίων. Η κυρία Αντωνοπούλου δηλώνει καθαρό εισόδηµα 70.637 € και ο σύζυγός της 453.429
δολάρια ΗΠΑ.
Επίσης, η αν. υπουργός Εργασίας δήλωσε µετοχές και επενδυτικά ασφαλιστικά συµβόλαια αξίας περίπου
341.000 δολαρίων σε χρηµατιστήρια και ο σύζυγός της χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 2.700.000 από µετοχές,
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικά ασφαλιστικά συµβόλαια. Οσον αφορά τις τραπεζικές
καταθέσεις τους, η κ. Αντωνοπούλου είχε σε ελληνικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 11.517 ευρώ και
περίπου 258.000 δολαρίων σε τράπεζες των ΗΠΑ. Ο κ. Παπαδηµητρίου δηλώνει καταθέσεις 47.211 ευρώ και
175.851 δολαρίων ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 128.346 δολαρίων από πώληση περιουσιακού στοιχείου.
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 46 ακίνητα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στη σύζυγό του, εµφανίζει
στο «πόθεν έσχες» του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Παράλληλα, δηλώνει εισοδήµατα σχεδόν
76.000 ευρώ, τα περισσότερα από τη βουλευτική αποζηµίωση και τα 11.008,68 από ακίνητα. Στο
χαρτοφυλάκιό του επιλέγει αµοιβαία κεφάλαια, µε τη συνολική αποτίµηση να φτάνει τα 279.486 ευρώ.
Επίσης, ο υπουργός Ενέργειας έχει καταθέσεις περίπου 38.000 ευρώ και η σύζυγός του 23.500 ευρώ.
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου έχει καταθέσεις 300.000 περίπου, ενώ δηλώνει 23 ακίνητα.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δηµήτρης Παπαδηµούλης δήλωσε εισόδηµα περίπου 220.000 ευρώ και
καταθέσεις συνολικού ύψους 298.000 ευρώ σε 15 τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Η
σύζυγός του και τα τέκνα της, ως συνδικαιούχοι, διαθέτουν καταθέσεις περίπου 946.000 ευρώ.
Παράλληλα, εµφανίζεται ιδιοκτήτης δύο ακινήτων και η σύζυγός του άλλων 17.
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Οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια εκ µέρους του ευρωβουλευτή αποτιµώνταν σε 602.272 ευρώ, ενώ
δηλώνει και ένα αυτοκίνητο.

Οι «φτωχοί και χρεωµένοι» του Κοινοβουλίου
Βουλευτής δεν σηµαίνει πάντα υψηλά εισοδήµατα, τουλάχιστον, όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις
«πόθεν έσχες» αρκετών µελών του Kοινοβουλίου. Για παράδειγµα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Κυρίτσης είχε καταθέσεις 5.000 ευρώ και µια µονοκατοικία από δωρεά στην Παλαιά Πεντέλη, που χτίστηκε
το 1936. Ακόµα, είναι κάτοχος δικύκλου 600 κυβικών, ενώ τα εισοδήµατά του φτάνουν τα 27.000 ευρώ.
Επίσης, υπάρχουν βουλευτές µε δανειακές υποχρεώσεις, όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος
Αραχωβίτης, που οι οφειλές της συζύγου του έφταναν το 2015 περίπου τα 208.000 ευρώ. Επίσης, ο πρώην
βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Παύλος Χαϊκάλης εµφανίζει δανειακές οφειλές 949.071 ευρώ, ενώ ο αναπληρωτής
υπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος περίπου 800.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε τη δήλωση «πόθεν έσχες» της πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Αντζελας Γκερέκου, ο σύζυγός
της Τόλης Βοσκόπουλος είχε χρέος προς το Δηµόσιο, ύψους 7.906.353 ευρώ. Ταυτόχρονα, η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη εµφανίζεται να έχει οφειλές στο ΙΚΑ, ύψους 10.816 ευρώ, ενώ ο βουλευτής της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου φαίνεται ότι έλαβε τρία δάνεια το 2013, ύψους
περίπου 600.000 ευρώ. Αλλά και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, βάσει της δήλωσής του,
εµφανιζόταν µε οφειλή προς το Δηµόσιο, ύψους 273.658 ευρώ, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέµις
Μουµουλίδης φαίνεται ότι είχε δανειακές υποχρεώσεις 577.284 ευρώ.
Οφειλές ύψους 15.000 ευρώ στο Ταµείο Πρόνοιας Δικηγόρων και στον Τοµέα Ασφάλισης Δικηγόρων είχε
την ελεγχόµενη χρονιά η αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Εξάλλου, οι δανειακές
υποχρεώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου ανήλθαν το 2015 σε 369.547 ευρώ, ενώ οι
δύο δανειακές συµβάσεις του υπουργού Μεταφορών Χρίστου Σπίρτζη σε περίπου 243.000 ευρώ.
Τέλος, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Χρυσής Αυγής Κώστας Μπαρµπαρούσης εµφάνιζε το 2015
καταθέσεις περίπου 4.000 ευρώ, ενώ δεν δηλώνει κάποιο ακίνητο στην κατοχή του.
Εννέα στον Εισαγγελέα επειδή «ξέχασαν»
Εννέα πολιτικά πρόσωπα -µεταξύ των οποίων και ο γιος του Σταύρου Ψυχάρη Ανδρέας- δεν κατέθεσαν
δήλωση «πόθεν έσχες» και τώρα παραπέµπονται από την Επιτροπή «Πόθεν Εσχες» της Βουλής στον
εισαγγελέα µε την απειλή φυλάκισης και παράλληλα χρηµατικής ποινής. Πρόκειται για τρεις πρώην
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τρεις πρώην βουλευτές της Ν.Δ., έναν πρώην υπουργό της Δηµοκρατικής
Αριστεράς και δύο παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ποιοί είναι
Αναλυτικά, οι εννέα που παρέλειψαν (;) να καταθέσουν δήλωση και κατηγορούνται για το
σχετικό αδίκηµα είναι οι εξής: Οι πρώην βουλευτές της Ν.Δ. Ανδρέας Ψυχάρης (Α΄ Αθηνών),
Ελένη Μακρή (Φθιώτιδας) και Μαρία Σταυρινούδη-Σόδη (Χίου), οι πρώην βουλευτές της
Χρυσής Αυγής Αρτέµης Ματθαιόπουλος (Σερρών), Στάθης Μπούκουρας (Κορινθίας) και
Γιώργος Γαλέος (Αργολίδας), ο καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου και πρώην υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης της κυβέρνησης Σαµαρά (εκπροσωπώντας τη ΔΗΜ.ΑΡ.) Αντώνης
Μανιτάκης, καθώς και ο δήµαρχος Μετσόβου Κωνσταντίνος Τζαφέας και ο δήµαρχος
Φολεγάνδρου Ελευθέριος Βένιος.
Ο τελευταίος, µάλιστα, τέθηκε πρόσφατα σε αργία τεσσάρων µηνών λόγω πειθαρχικών
παραπτωµάτων.
Ο σχετικός φάκελος µε τα ονόµατα των εννέα διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για τη
διάπραξη του αδικήµατος της µη υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάσταση κατά τα
άρθρα 6 και 10 του νόµου 3213/2003 και πλέον είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθούν ενώπιον ποινικών
κυρώσεων.
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«Πόθεν έσχες»: Η φτωχή χώρα µε τα πλούσια… έδρανα!
«Πόθεν έσχες»: Η φτωχή χώρα µε τα πλούσια… έδρανα!08.12.2017
Αναρτήθηκε χθες η περιουσιακή κατάσταση 925 πολιτικών και δηµοτικών αρχόντων. Ποιοί
και πόσα δήλωσαν για το 2015 • Εννέα στον Εισαγγελέα επειδή «ξέχασαν»
Δηµοσιοποιήθηκαν χθες και είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων, δηµάρχων και περιφερειαρχών για το 2015.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
συνολικά 925 δηλώσεις «πόθεν έσχες».
Αλέξης Τσίπρας: Διαθέτει εισοδήµατα περίπου 68.000 ευρώ και η σύντροφός του Περιστέρα Μπαζιάνα
13.694,2 ευρώ. Το ζεύγος διατηρεί συνολικά 13 τραπεζικούς λογαριασµούς, µε τον πρωθυπουργό να έχει
9.000 ευρώ και την κυρία Μπαζιάνα περίπου 19.000 ευρώ. Ο κ. Τσίπρας δηλώνει ιδιοκτήτης διαµερίσµατος
114 τ.µ. στην Αθήνα και µοτοσικλέτας 650 κυβικών, ενώ η σύζυγός του κάτοχος οικοπέδου 292 τ.µ. και Ι.Χ.
1.200 κυβικών.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εµφανίζει εισοδήµατα 76.000 ευρώ και η σύζυγός του 930.000 ευρώ. Επίσης,
διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα ύψους 5.500 ευρώ και 550 δολάρια ΗΠΑ και η κυρία
Γκραµπόφσκι 11 λογαριασµούς στην Ελλάδα µε περίπου 10.500 ευρώ και έναν στην Ελβετία µε 709.187 ευρώ
από πώληση περιουσιακού στοιχείου. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. διαθέτει -µόνος ή ως συνδικαιούχος- 18 ακίνητα
και µετοχές στον «Κήρυκα Χανίων», καθώς και Ι.Χ. και φορτηγό.
Φώφη Γεννηµατά: Εισοδήµατα 73.484 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηµατά, ενώ ο
σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης δηλώνει µόλις 3.393 ευρώ. Οι καταθέσεις της στην Ελλάδα είναι ύψους
36.625 ευρώ και του συζύγου της συνολικού ύψους 38.183 ευρώ, ενώ ο ίδιος διαθέτει και 23.796 δολάρια
σε τράπεζα των ΗΠΑ.
Σταύρος Θεοδωράκης: Εισόδηµα 43.155 ευρώ εµφανίζει ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος
Θεοδωράκης, ενώ έχει στην κατοχή του οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, καθώς και µετοχές συνολικής
αποτίµησης 125.444 ευρώ, ενώ έχει σε τραπεζικούς λογαριασµούς 265.215 ευρώ και άλλα 69.000 ευρώ η
σύζυγός του. Επίσης, διαθέτει δύο κατοικίες, ένα οικόπεδο και δύο δενδροκαλλιέργειες, τρεις
µοτοσικλέτες, µια εταιρία υπηρεσιών Ανεξάρτητου Δηµοσιογράφου, αλλά και ένα εστιατόριο.
Πάνος Καµµένος: Διαθέτει εισόδηµα από ακίνητη περιουσία 47.724 ευρώ, ενώ εµφανίζει 70.777 ευρώ
από λοιπά εισοδήµατα (βουλευτική αποζηµίωση) και 125.000 ευρώ από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Η σύζυγός του Ελενα Τζούλη δήλωσε 31.435,51 ευρώ από εισοδήµατα. Ο υπουργός Αµυνας εµφανίζει
καταθέσεις 129.182,09 ευρώ, είναι ιδιοκτήτης 14 ακινήτων και δύο αυτοκινήτων, ενώ αγόρασε ένα σκάφος
αφού πούλησε ένα άλλο. Είναι µέτοχος της οικογενειακής επιχείρησης Η. Καµµένος Α.Ε.
Δηµήτρης Κουτσούµπας: Ο γ.γ. του ΚΚΕ δήλωσε για το 2015 βουλευτική αποζηµίωση 70.979 ευρώ και η
σύζυγός του είχε εισοδήµατα 19.314 ευρώ. Από κοινού µε τη σύζυγό του έχουν τραπεζικές καταθέσεις
20.188 ευρώ, καθώς και δύο διαµερίσµατα.
Βασίλης Λεβέντης: Ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων δήλωσε συνολικά εισοδήµατα 42.388 ευρώ, ενώ
η σύζυγός του δήλωσε εισόδηµα 9.900 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του ζεύγους ανέρχονται σε
περίπου 50.000 ευρώ, ενώ κατέχουν οικόπεδο στα Κύθηρα και διαµέρισµα στη Βάρη, καθώς και δύο
αυτοκίνητα. Ο κ. Λεβέντης οφείλει δάνεια 157.590 ευρώ.
Νίκος Μιχαλολιάκος: Μαζί σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια δηλώνουν συνολικό εισόδηµα 174.000 ευρώ. Ο
γ.γ. της Χρυσής Αυγής έχει τραπεζικές καταθέσεις 137.000 ευρώ και η κυρία Ζαρούλια 77.600 ευρώ, ενώ
έχουν στην κατοχή τους 10 διαµερίσµατα και καταστήµατα. Ο κ. Μιχαλολιάκος δηλώνει µια ατοµική
επιχείρηση και η σύζυγός του µερίδιο 15% σε ξενοδοχείο.
Αγκαλιά µε τα κοράκια των διεθνών αγορών ο τσάρος
Προτίµηση στους «γύπες» και στα «κοράκια» των διεθνών αγορών έχει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος! Ο
υπουργός Οικονοµικών δήλωσε στο «πόθεν έσχες» του εισοδήµατα περίπου 63.000 ευρώ
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Η σύζυγός του προτίµησε ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου, συνολικής
αποτίµησης 144.000 ευρώ. Ο κ. Τσακαλώτος διατηρεί αποταµιεύσεις περίπου 53.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός
του 155.000 ευρώ.
Ο υπουργός Οικονοµικών έχει στην κατοχή του µία µονοκατοικία 200 τ.µ., από κοινού µε τη σύζυγό του, σε
οικόπεδο 432 τ.µ. στην Κηφισιά. Στην ίδια περιοχή διαθέτει και ένα διαµέρισµα 131 τ.µ. Στην Πρέβεζα έχει
δύο διαµερίσµατα 106 και 47 τ.µ., καθώς και ένα κατάστηµα 60 τ.µ.
Ο κ. Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο συνέδριο Invest in
Greece που διοργανώνει η Capital Link τη Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Τρίτη,
µάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών θα κληθεί να χτυπήσει το περίφηµο καµπανάκι για να σηµάνει τη λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο χρηµατιστήριο.
«Εκτός» της περιουσίας η offshore της Μαρέβας
«Απούσα» από το «πόθεν έσχες» της Μαρέβας Γκραµπόφσκι είναι η offshore εταιρία Eternia Capital
Management, µε έδρα τα νησιά Κέιµαν. Η εταιρία φέρεται ότι διεγράφη τον Ιανουάριο του 2015 και η κυρία
Γκραµπόφσκι ήταν κατά 50% µέτοχος σε αυτή.

Η (κυβερνητική) πεντάδα που κερδίζει το «χρυσό»!
Τον τίτλο του «χρυσού υπουργικού ζευγαριού» διεκδικούν επάξια ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δ.
Παπαδηµητρίου και η σύζυγός του, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Τα
εισοδήµατά τους αθροιστικά φτάνουν τα 454.000 ευρώ, ενώ διαθέτουν χαρτοφυλάκιο αξίας άνω των
3.000.000 δολαρίων. Η κυρία Αντωνοπούλου δηλώνει καθαρό εισόδηµα 70.637 € και ο σύζυγός της 453.429
δολάρια ΗΠΑ.
Επίσης, η αν. υπουργός Εργασίας δήλωσε µετοχές και επενδυτικά ασφαλιστικά συµβόλαια αξίας περίπου
341.000 δολαρίων σε χρηµατιστήρια και ο σύζυγός της χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 2.700.000 από µετοχές,
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικά ασφαλιστικά συµβόλαια. Οσον αφορά τις τραπεζικές
καταθέσεις τους, η κ. Αντωνοπούλου είχε σε ελληνικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 11.517 ευρώ και
περίπου 258.000 δολαρίων σε τράπεζες των ΗΠΑ. Ο κ. Παπαδηµητρίου δηλώνει καταθέσεις 47.211 ευρώ και
175.851 δολαρίων ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 128.346 δολαρίων από πώληση περιουσιακού στοιχείου.
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Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 46 ακίνητα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στη σύζυγό του, εµφανίζει
στο «πόθεν έσχες» του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Παράλληλα, δηλώνει εισοδήµατα σχεδόν
76.000 ευρώ, τα περισσότερα από τη βουλευτική αποζηµίωση και τα 11.008,68 από ακίνητα. Στο
χαρτοφυλάκιό του επιλέγει αµοιβαία κεφάλαια, µε τη συνολική αποτίµηση να φτάνει τα 279.486 ευρώ.
Επίσης, ο υπουργός Ενέργειας έχει καταθέσεις περίπου 38.000 ευρώ και η σύζυγός του 23.500 ευρώ.
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου έχει καταθέσεις 300.000 περίπου, ενώ δηλώνει 23 ακίνητα.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δηµήτρης Παπαδηµούλης δήλωσε εισόδηµα περίπου 220.000 ευρώ και
καταθέσεις συνολικού ύψους 298.000 ευρώ σε 15 τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Η
σύζυγός του και τα τέκνα της, ως συνδικαιούχοι, διαθέτουν καταθέσεις περίπου 946.000 ευρώ.
Παράλληλα, εµφανίζεται ιδιοκτήτης δύο ακινήτων και η σύζυγός του άλλων 17.
Οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια εκ µέρους του ευρωβουλευτή αποτιµώνταν σε 602.272 ευρώ, ενώ
δηλώνει και ένα αυτοκίνητο.

Οι «φτωχοί και χρεωµένοι» του Κοινοβουλίου
Βουλευτής δεν σηµαίνει πάντα υψηλά εισοδήµατα, τουλάχιστον, όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις
«πόθεν έσχες» αρκετών µελών του Kοινοβουλίου. Για παράδειγµα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Κυρίτσης είχε καταθέσεις 5.000 ευρώ και µια µονοκατοικία από δωρεά στην Παλαιά Πεντέλη, που χτίστηκε
το 1936. Ακόµα, είναι κάτοχος δικύκλου 600 κυβικών, ενώ τα εισοδήµατά του φτάνουν τα 27.000 ευρώ.
Επίσης, υπάρχουν βουλευτές µε δανειακές υποχρεώσεις, όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος
Αραχωβίτης, που οι οφειλές της συζύγου του έφταναν το 2015 περίπου τα 208.000 ευρώ. Επίσης, ο πρώην
βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Παύλος Χαϊκάλης εµφανίζει δανειακές οφειλές 949.071 ευρώ, ενώ ο αναπληρωτής
υπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος περίπου 800.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε τη δήλωση «πόθεν έσχες» της πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Αντζελας Γκερέκου, ο σύζυγός
της Τόλης Βοσκόπουλος είχε χρέος προς το Δηµόσιο, ύψους 7.906.353 ευρώ. Ταυτόχρονα, η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη εµφανίζεται να έχει οφειλές στο ΙΚΑ, ύψους 10.816 ευρώ, ενώ ο βουλευτής της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου φαίνεται ότι έλαβε τρία δάνεια το 2013, ύψους
περίπου 600.000 ευρώ. Αλλά και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, βάσει της δήλωσής του,
εµφανιζόταν µε οφειλή προς το Δηµόσιο, ύψους 273.658 ευρώ, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέµις
Μουµουλίδης φαίνεται ότι είχε δανειακές υποχρεώσεις 577.284 ευρώ.
Οφειλές ύψους 15.000 ευρώ στο Ταµείο Πρόνοιας Δικηγόρων και στον Τοµέα Ασφάλισης Δικηγόρων είχε
την ελεγχόµενη χρονιά η αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Εξάλλου, οι δανειακές
υποχρεώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου ανήλθαν το 2015 σε 369.547 ευρώ, ενώ οι
δύο δανειακές συµβάσεις του υπουργού Μεταφορών Χρίστου Σπίρτζη σε περίπου 243.000 ευρώ.
Τέλος, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Χρυσής Αυγής Κώστας Μπαρµπαρούσης εµφάνιζε το 2015
καταθέσεις περίπου 4.000 ευρώ, ενώ δεν δηλώνει κάποιο ακίνητο στην κατοχή του.
Εννέα στον Εισαγγελέα επειδή «ξέχασαν»
Εννέα πολιτικά πρόσωπα -µεταξύ των οποίων και ο γιος του Σταύρου Ψυχάρη Ανδρέας- δεν κατέθεσαν
δήλωση «πόθεν έσχες» και τώρα παραπέµπονται από την Επιτροπή «Πόθεν Εσχες» της Βουλής στον
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εισαγγελέα µε την απειλή φυλάκισης και παράλληλα χρηµατικής ποινής. Πρόκειται για τρεις πρώην
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τρεις πρώην βουλευτές της Ν.Δ., έναν πρώην υπουργό της Δηµοκρατικής
Αριστεράς και δύο παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ποιοί είναι

Ο τελευταίος, µάλιστα, τέθηκε πρόσφατα σε αργία τεσσάρων µηνών λόγω πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Ο σχετικός φάκελος µε τα ονόµατα των εννέα διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για τη διάπραξη του
αδικήµατος της µη υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάσταση κατά τα άρθρα 6 και 10 του νόµου
3213/2003 και πλέον είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθούν ενώπιον ποινικών κυρώσεων.
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Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης. Kατά τη διάρκεια της παραµονής του, ο κ. Τσακαλώτος έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, αναφέρει το in.gr.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Goldman Sachs: Σε εξέλιξη ραντεβού ελληνικών οµίλων µε επενδυτές στο
Λονδίνο
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο Λονδίνο το Greek Investor Forum που διοργανώνει η Goldman
Sachs, προκειµένου να φέρει σε επαφή µεγάλες ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις µε ξένα επενδυτικά
κεφάλαια που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.
Από πλευράς επενδυτικών κεφαλαίων συµµετέχουν οι: Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset
Management, Pioneer Investment Management, Jupiter Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund
Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
Παρόντες από την Ελλάδα είναι οι επιχειρήσεις Aegean Airlines, Alpha Bank, Eurobank, Motor Oil,
Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Σηµειώνεται ότι τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη θα υπάρξουν νέες συναντήσεις ξένων επενδυτών µε ελληνικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 19ου ετήσιου Greek Investor Forum της Capital Link, στο οποίο θα
συµµετάσχουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, εκπρόσωποι των θεσµών, της κυβέρνησης και µεγάλα ξένα
funds, επενδυτικές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικοί φορείς.
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Goldman Sachs: Σε εξέλιξη ραντεβού ελληνικών οµίλων µε επενδυτές στο
Λονδίνο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο Λονδίνο το Greek Investor Forum που διοργανώνει η Goldman
Sachs, προκειµένου να φέρει σε επαφή µεγάλες ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις µε ξένα επενδυτικά
κεφάλαια που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.
Από πλευράς επενδυτικών κεφαλαίων συµµετέχουν οι: Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset
Management, Pioneer Investment Management, Jupiter Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund
Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
Παρόντες από την Ελλάδα είναι οι επιχειρήσεις Aegean Airlines, Alpha Bank, Eurobank, Motor Oil,
Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Σηµειώνεται ότι τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη θα υπάρξουν νέες συναντήσεις ξένων επενδυτών µε ελληνικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 19ου ετήσιου Greek Investor Forum της Capital Link, στο οποίο θα
συµµετάσχουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, εκπρόσωποι των θεσµών, της κυβέρνησης και µεγάλα ξένα
funds, επενδυτικές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικοί φορείς.
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Ουρές από funds στο συνέδριο Greek Investors' Day της Goldman Sachs στο
Λονδίνο
Εννέα επιλεγµένες ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σήµερα στο Λονδίνο καθώς συµµετέχουν στην
εκδήλωση που διοργανώνει και φέτος, όπως και πέρσι, η Goldman Sachs.

Στο συνέδριο Greek Investors' Day το οποίο έχει ξεκινήσει, το "παρών" δίνουν οι Aegean Airlines, Alpha Bank,
Eurobank, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, OTE, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.

Μεταξύ των επενδυτών που συµµετέχουν και που θα έχουν one-to-one meetings µε τις ελληνικές εισηγµένες
είναι οι Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset Management, Pioneer Investment Management, Jupiter
Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund Management, T Rowe Price, Union Inv Group.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως το timing του συνεδρίου συµπίπτει µε την έκθεση της Goldman Sachs για τις
ελληνικές τράπεζες, στην οποία "κόβει" τις τιµές-στόχους έως και κατά 17%. Όπως τονίζει η Goldman
Sachs η ανάκαµψη της κερδοφορίας του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα καθυστερήσει, µε το 2017 να
είναι άλλο ένα έτος break-even. Oι µειώσεις στις εκτιµήσεις της για τη κερδοφορία οφείλονται στην αργή
οµαλοποίηση του κόστους κινδύνου και την καθυστέρηση στην ανάκαµψη των µεγεθών (top line), τα οποία
αντισταθµίζονται µόνο εν µέρει από την καλύτερη δυναµική κόστους.

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει, οι τιµές των ελληνικών τραπεζικών µετοχών θα ανέβουν υπό την προϋπόθεση
πως δεν θα υπάρξει dilution µετά από τα stress tests.

Το roadshow διεξάγεται σε µία κρίσιµη στιγµή για την αγορά, µε το ελληνικό χρηµατιστήριο να έχει γίνει το
τελευταίο διάστηµα πόλος έλξης των shorters, παρά τις θετικές εξελίξεις γύρω από το ελληνικό
πρόγραµµα, µε την προκαταρκτική συµφωνία Θεσµών και Αθήνας στο Eurogroup την Δευτέρα αλλά και την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση του swap των 20 οµολόγων του PSI, η οποία και προκάλεσε ένα ισχυρό ράλι στα
ελληνικά οµόλογα. Στο επίκεντρο των "επιθέσεων" των πωλητών έχουν βρεθεί οι ελληνικές τράπεζες οι
οποίες από το καλοκαίρι και από την προείδοποίηση του ΔΝΤ περί νέας ανακεφαλαιοποίησης, έχουν φτάσει
να σηµειώσουν απώλειες έως και 60%, λόγω των ανησυχιών για την κεφαλαιακή τους επάρκεια αλλά και
τις επιπτώσεις της εφαρµογής του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι τη Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης αναµένονται νέες
συναντήσεις funds µε ελληνικές εισηγµένες, στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link, το
οποίο γίνεται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισµούς.

Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
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της Wall Street.

πηγή capital.gr
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Αναζητούν επενδυτές στις ΗΠΑ διαφηµίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική

Στις ΗΠΑ για συζητήσεις με «επενδυτές» μεταβαίνουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτος, και
Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, με αφορμή το ετήσιο συνέδριο της«Capital Link», αναφορικά με το ζήτημα
των επενδύσεων στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 11 Δεκέµβρη.
Το «παρών» θα δώσουν και εκπρόσωποι εγχώριων τραπεζικών ομίλων, «θεσμών» του κουαρτέτου, ξένοι
«επενδυτές» και funds κ.ά., ενώ στα ζητήματα που θα συζητηθούν βρίσκονται οι παρουσιάσεις των
εξελίξεων και «μεταρρυθμίσεων» στην ελληνική οικονομία, τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η Ενέργεια,
οι υποδοµές, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η ναυτιλία κ.ά.
Βέβαια, ο καλύτερος κράχτης στην επιχείρηση προσέλκυσης «επενδυτών» είναι η κλιμάκωση της
αντιλαϊκής πολιτικής, ενόψει και των νέων αντιλαϊκών νομοσχεδίων και διατάξεων που θα κατατεθούν
στη Βουλή με φόντο το κλείσιμο της 3ης «αξιολόγησης». Σε αυτό το φόντο, η πλευρά του ΣΕΒ διαβλέπει
ευκαιρίες ανάκαμψης για τα επιχειρηματικά κέρδη. Ειδικότερα, οι εγχώριοι βιομήχανοι, στο «εβδομαδιαίο
δελτίο» τους, τονίζουν ότι η ανάκαμψη αυτή συντελείται «σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής
πειθαρχίας που έχει κατά το μάλλον ή το ήττον διασφαλισθεί με τη μείωση των συντάξεων
κατά 14% µεσοσταθµικά από 1/1/2019 και τη µείωση του αφορολόγητου από 1/1/2020».
You must be logged in to post a comment Login
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη

Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
Στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: enikonomia.gr
Πηγή
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1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική Μακεδονία
Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο,
όλο τον χρόνο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...
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Ραντεβού ελληνικών οµίλων µε επενδυτές στο Λονδίνο

Ραντεβού ελληνικών οµίλων µε επενδυτές στο Λονδίνο
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο Λονδίνο το Greek Investor Forum που διοργανώνει η Goldman
Sachs, προκειµένου να φέρει σε επαφή µεγάλες ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις µε ξένα επενδυτικά
κεφάλαια που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.
Από πλευράς επενδυτικών κεφαλαίων συµµετέχουν οι: Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset
Management, Pioneer Investment Management, Jupiter Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund
Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
Παρόντες από την Ελλάδα είναι οι επιχειρήσεις Aegean Airlines, Alpha Bank, Eurobank, Motor Oil,
Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Σηµειώνεται ότι τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη θα υπάρξουν νέες συναντήσεις ξένων επενδυτών µε ελληνικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 19ου ετήσιου Greek Investor Forum της Capital Link, στο οποίο θα
συµµετάσχουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, εκπρόσωποι των θεσµών, της κυβέρνησης και µεγάλα ξένα
funds, επενδυτικές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικοί φορείς.
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Στις ΗΠΑ ο Τσακαλωτος για το 19ο Ετησιο Συνεδριο Invest in Greece

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει σήµερα στην Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών....
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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[NewMoney]: Σε αναζήτηση επενδυτών για τη νέα έξοδο στις αγορές
Του Στέλιου Μορφίδη
Με την τεχνική συµφωνία για την ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης στο τσεπάκι του ο υπ. Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται στις ΗΠΑ σε µία προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδυτών που θα
βοηθήσουν στην επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ήδη το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, έχει µεταφραστεί σε σηµαντική αποκλιµάκωση των
αποδόσεων των κρατικών οµολόγων στη δευτερογενή αγορά. Είναι ενδεικτικό πως για πρώτη φορά από το
2009 η απόδοση του 10ετούς οµολόγου κινείται σήµερα πέριξ του 4,6%!
Πρόκειται για ένα επίπεδο που επιτρέπει στο οικονοµικό επιτελείο και τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσουν µε τα
σχέδια τους για ακόµα µία δοκιµαστική έξοδο στις αγορές, αυτή τη φορά µε την έκδοση νέου οµολόγου
για την άντληση φρέσκου χρήµατος. Ήδη οι πληροφορίες που διακινούνται για το χρεόγραφο που
εξετάζεται να εκδοθεί ποικίλουν.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στις συναντήσεις που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών καθώς προσπαθεί
να προετοιµάσει το έδαφος για την διατηρήσιµη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές µετά
τον Αύγουστο του 2018, οπότε και λήγει το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής υποστήριξης του ESM.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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[Η Καθηµερινή]: Ο ΔΗΚΤΗΣ (08/12/17)
«Ενοχη απόλαυση» προσφέρει ο Τσακαλώτος
«Οι ενίοτε φλογερές κοινοβουλευτικές αγορεύσεις του, στην ελληνική µε αγγλική προφορά, έχουν γίνει η
ένοχη απόλαυση των παρατηρητών της ελληνικής πολιτικής ζωής». Το καταλάβατε. Πρόκειται για τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον οποίο το δίκτυο ενηµέρωσης Politico κατέταξε 20ό µεταξύ 28 προσώπων που
εκτιµά ότι θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ευρώπη το 2018. Πέρα από την «ένοχη απόλαυση» που
προσφέρει στη Βουλή ο κ. Τσακαλώτος, επιλέχθηκε καθώς είναι αυτός στον οποίο πιστώνεται σε µεγάλο
βαθµό η πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το µνηµόνιο τον Αύγουστο του 2018. Παρότι πρόκειται για έναν
ακόµη αριστερό οικονοµολόγο, χωρίς γραβάτα, ο Τσακαλώτος δεν είναι λαϊκιστής και έχει τρόπους,
αναφέρει το δηµοσίευµα, προβλέποντας ότι ο υπουργός Οικονοµικών θα έχει µέλλον αν η ελληνική
οικονοµία σταθεί στα πόδια της. Ο κ. Τσακαλώτος ταξιδεύει για Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχει
στο συνέδριο του Capital Link και να χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης στη Wall Street την
Τρίτη.
Εργο Ερνέστου Τσίλλερ το µέγαρο του ΜΤΠΥ
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, δηλαδή το εµβληµατικό Μέγαρο Δεληγιώργη (Πινδάρου και
Κανάρη 1), δηµιούργηµα του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, θα είναι ανοικτό επί τρεις ηµέρες.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ουρές από funds στο συνέδριο Greek Investors' Day της Goldman Sachs στο
Λονδίνο
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Εννέα επιλεγμένες ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σήμερα στο Λονδίνο καθώς συμμετέχουν στην
εκδήλωση που διοργανώνει και φέτος, όπως και πέρσι, η Goldman Sachs.
Στο συνέδριο Greek Investors' Day το οποίο έχει ξεκινήσει, το "παρών" δίνουν οι Aegean Airlines, Alpha
Bank, Eurobank, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, OTE, Τράπεζα Πειραιώς και Τιτάν.
Μεταξύ των επενδυτών που συμμετέχουν και που θα έχουν one-to-one meetings με τις ελληνικές εισηγμένες
είναι οι Amber Capital, Pehlam Capital, GoldenTree Asset Management, Pioneer Investment Management,
Jupiter Asset Management, Polygon Inv. Partners, Soros Fund Management, T Rowe Price, Union Inv Group.
Αξίζει να σημειώσουμε πως το timing του συνεδρίου συμπίπτει με την έκθεση της Goldman Sachs για τις
ελληνικές τράπεζες, στην οποία "κόβει" τις τιμε΄ς-στόχους έως και κατά 17%. Όπως τονίζει η Goldman
Sachs η ανάκαμψη της κερδοφορίας του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα καθυστερήσει, με το 2017 να
είναι άλλο ένα έτος break-even. Oι μειώσεις στις εκτιμήσεις της για τη κερδοφορία οφείλονται στην αργή
ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου και την καθυστέρηση στην ανάκαμψη των μεγεθών (top line), τα οποία
αντισταθµίζονται µόνο εν µέρει από την καλύτερη δυναµική κόστους.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι τιμές των ελληνικών τραπεζικών μετοχών θα ανέβουν υπό την
προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει dilution µετά από τα stress tests.
Το roadshow διεξάγεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την αγορά, με το ελληνικό χρηματιστήριο να έχει γίνει το
τελευταίο διάστημα πόλος έλξης των shorters, παρά τις θετικές εξελίξεις γύρω από το ελληνικό
πρόγραμμα, με την προκαταρκτική συμφωνία Θεσμών και Αθήνας στο Eurogroup την Δευτέρα αλλά και την
επιτυχημένη ολοκλήρωση του swap των 20 ομολόγων του PSI, η οποία και προκάλεσε ένα ισχυρό ράλι στα
ελληνικά ομόλογα. Στο επίκεντρο των "επιθέσεων" των πωλητών έχουν βρεθεί οι ελληνικές τράπεζες οι
οποίες από το καλοκαίρι και από την προείδοποίηση του ΔΝΤ περί νέας ανακεφαλαιοποίησης, έχουν φτάσει
να σημειώσουν απώλειες έως και 60%, λόγω των ανησυχιών για την κεφαλαιακή τους επάρκεια αλλά και
τις επιπτώσεις της εφαρµογής του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τη Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης αναμένονται νέες
συναντήσεις funds με ελληνικές εισηγμένες, στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link, το
οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street.
Goldman Sachs
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
Στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: enikonomia.gr
ShareTweet
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(1) Στο ταµπλό του Χ.Α @1:45µµ κι άλλα τινά… (8/12)
____________
ΑΣΤΕΙΕΣ σε ποσά οι ανοικτές θέσεις των Shortάκηδων, όπου αν αποφασίσουν οι διαχειριστές του ΧΑ
µπορούν να τις εξαφανίσουν σε χρόνο dt. Η κίνηση από την Fairfax τους έκοψε τα πόδια. Που είναι η
δύναµή τους ή µάλλον η διάθεση σορταρίσµατος µπροστά στο πρώτο εµπόδιο που µπήκε στο δρόµο τους;
ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 53-35 και σταθερές 17. Στο +2,8% ο ΔΤΡ στις 739,4 µονάδες και +0,73% ο ΓΔ µε τον
τζίρο στα 16,4 εκατ. µε την βοήθεια πακέτων 4,3 εκατ. ευρώ (ΕΤΕ, ΟΠΑΠ και ΜΠΕΛΑ).
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ: ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ…
ΣΧΟΛΙΟ (Αλεξ.Τόµπρα@capital.gr): H πλειονότητα των αναλυτών δεν δείχνει να περιµένει κάτι στις
“13+σήµερα” συνεδριάσεις που αποµένουν µέχρι να εκπνεύσει το 2017, το οποίο άλλωστε ικανοποίησε
αρκετές θέσεις, ειδικά εκείνες που πίστεψαν στην αγορά το πρώτο 6µηνο του έτους. Η συντήρηση
δυνάµεων θα επιβεβαιώσει σταδιακά κάποιες εκτιµήσεις περί συσσώρευσης, αφού η αγορά δεν δείχνει να
ενδιαφέρεται για κινήσεις window dressing. Άλλωστε, πολλά µέτωπα παραµένουν ανοιχτά, µε την αγορά να
µην έχει ξεχάσει µέσα στις µέρες των ελληνοτουρκικών εξελίξεων και τη µετάβαση του Ευκλείδη
Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την
Δευτέρα. Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών –
κυρίως µε επενδυτικές εταιρείες – στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ,
θα παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση “Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την
Τρίτη, όπου θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – Η έκθεση της ηµέρας: Σε µείωση των τιµών στόχων κατά 8% – 17% των ελληνικών
τραπεζών προχώρησε η Goldman Sachs, διατηρώντας τη σύσταση neutral (ουδετερότητα) σε Εθνική,
Eurobank και Πειραιώς και τη σύσταση buy (αγορά) στην Alpha Bank. Ειδικότερα, η Goldman Sachs µειώνει
στα 2,40 ευρώ την τιµή στόχο της Alpha Bank, από 2,60 ευρώ προηγουµένως, στα 0,28% της Εθνικής, από
0,32 ευρώ προηγουµένως, στα 0,85 ευρώ για την Eurobank, από 0,95 ευρώ, και στα 3,10 ευρώ για την
Πειραιώς από τα 3,75 ευρώ προηγουµένως.
FTSE26: To 1884 και το 1917 είναι να δύο βασικά βραχυπρόθεσµα επίπεδα µας. Μία κατοχύρωση ενός εκ
των δύο µπορεί να δώσει κίνηση.
……………..
Τράπεζα Αττικής: Μία διάσπαση µπορεί να µας φέρει στα 0,0230-0,0250 ευρώ
Τα 0,0350 είναι η πλησιέστερη αντίσταση, µε τα 0,0400 ευρώ να αποτελούν την κύρια.
Η µετοχή δοκιµάζει το απόλυτο ιστορικό χαµηλό στο 0,0270 έχοντας κάνει σηµαντικούς όγκους τις
προηγούµενες µέρες. Μία διάσπαση µπορεί να µας φέρει στο 0,0230-0,0250. Τα 0,0350 είναι η πλησιέστερη
αντίσταση, µε τα 0,0400 ευρώ να αποτελούν την κύρια. Η εταιρία πηγαίνει για ΑΜΚ.
Παρά την ισχυρή πτώση σήµερα, σε επίπεδο εβδοµάδας κερδίζει πάνω από 30%, µε πολλούς επενδυτές να
αναρωτιούνται αν το κρυπτονόµισµα είναι τελικά µια φούσκα έτοιµη να σκάσει.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως σε λίγες ηµέρες αναµένεται να ξεκινήσει και η διαπραγµάτευση των futures
του Bitcoin. Η CBOE ξεκινά προθεσµιακά συµβόλαια για bitcoin στις 10 Δεκεµβρίου, ενώ µια εβδοµάδα
αργότερα ξεκινά και η CME Group τη διαπραγµάτευση futures του Bitcoin.
………….
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Τι «γυρεύει» σύσσωµο το ελληνικό οικονοµικό επιτελείο στη Νέα Υόρκη

Επενδύσεις και προαπαιτούµενα θα τεθούν στο τραπέζι των
συζητήσεων. Ποιες οι εκκρεµότητες και ποιος ο ρόλος του
ΔΝΤ;
Μπορεί στην Αθήνα από το βράδυ της Τετάρτης να µονοπωλεί το θέµα της επίσκεψης του Τούρκου
προέδρου στην Ελλάδα, ωστόσο, εξαιρετικής σηµασίας είναι η παρουσία του οικονοµικού επιτελείου
της χώρας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριµένα στη Νέα Υόρκη.
Εκεί βρίσκεται ήδη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ενώ στις ΗΠΑ θα µεταβούν και οι
υπουργοί Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, και Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, αλλά και
επικεφαλής µεγάλων εταιρειών και τραπεζίτες, προκειµένου να συµµετάσχουν στις εργασίες του
επενδυτικού συνεδρίου Capital Link.
Μάλιστα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι και αυτός που θα χτυπήσει το κουδούνι της Wall Street στο
κλείσιµο της συνεδρίασης της Τρίτης, που είναι «Ηµέρα της Ελλάδας» στο χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στην παγωµένη αλλά γιορτινή Νέα Υόρκη δε θα βρεθεί µόνο το οικονοµικό επιτελείο της ελληνικής
κυβέρνησης, αλλά και οι επικεφαλής των θεσµών – τουλάχιστον σίγουρα οι επικεφαλής των κλιµακίων της
Κοµισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο, του ESM, Νίκολα Τζαµαρόλι, και της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι, ενώ δεν
αποκλείεται να υπάρξει και εκπρόσωπος του ΔΝΤ.
Όπως διαφαίνεται, πρόκειται να ξεκινήσουν οι νέες συζητήσεις µεταξύ της ελληνικής πλευράς και των
θεσµών, µε το βλέµµα στις 22 Ιανουαρίου, όταν και επιδιώκεται να έχει κλείσει, σε συνέχια της τεχνικής,
και η πολιτική συµφωνία που επιδιώκουν όλες οι πλευρές.
Εκκρεµότητες
Τα ανοιχτά ζητήµατα είναι µεταξύ άλλων τα εκκρεµή προαπαιτούµενα, στη συζήτηση για το χρέος, αλλά
και το ύψος της δόσης που θα λάβει η Ελλάδα, το οποίο παραµένει ακόµα ασαφές.
Στο Μαξίµου να δηλώνουν ικανοποιηµένοι και αισιόδοξοι από την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων,
ωστόσο, οι ευρωπαϊοι εταίροι δεν παύουν να εµµένουν πίσω από µια κοινή γραµµή: υλοποιήστε όλες τις
µεταρρυθµίσεις.
Στα κρίσιµα προαπαιτούµενα περιλαµβάνεται η ενέργεια, µε την ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ, οι διατάξεις για τις
απεργίες, οι παρεµβάσεις για την επιλογή στελεχών στο δηµόσιο, για την χρηµατοδότηση των κοµµάτων,
για το Κτηµατολόγιο, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.
Σε εκκρεµότητα παραµένουν πιθανά αντισταθµιστικά της κατάργησης του µειωµένου ΦΠΑ στα 32 νησιά
του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Αυτό που είναι δεδοµένο προς το παρόν είναι η µετακίνηση
κονδυλίων από άλλες δράσεις του ΠΔΕ.
Τέλος, µετά το ταξίδι στις ΗΠΑ και το απρόσκοπτο κλείσιµο της αξιολόγησης µένει να διευκρινιστεί ο
ρόλος του ΔΝΤ και αναλόγως πως θα κλειδώσουν (στην επόµενη αξιολόγηση) τα πακέτα µέτρων και
αντίµετρων του 2019-2020.
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (08/12/17)
«Ενοχη απόλαυση» προσφέρει ο Τσακαλώτος
«Οι ενίοτε φλογερές κοινοβουλευτικές αγορεύσεις του, στην ελληνική µε αγγλική προφορά, έχουν γίνει η
ένοχη απόλαυση των παρατηρητών της ελληνικής πολιτικής ζωής». Το καταλάβατε. Πρόκειται για τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον οποίο το δίκτυο ενηµέρωσης Politico κατέταξε 20ό µεταξύ 28 προσώπων που
εκτιµά ότι θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ευρώπη το 2018. Πέρα από την «ένοχη απόλαυση» που
προσφέρει στη Βουλή ο κ. Τσακαλώτος, επιλέχθηκε καθώς είναι αυτός στον οποίο πιστώνεται σε µεγάλο
βαθµό η πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το µνηµόνιο τον Αύγουστο του 2018. Παρότι πρόκειται για έναν
ακόµη αριστερό οικονοµολόγο, χωρίς γραβάτα, ο Τσακαλώτος δεν είναι λαϊκιστής και έχει τρόπους,
αναφέρει το δηµοσίευµα, προβλέποντας ότι ο υπουργός Οικονοµικών θα έχει µέλλον αν η ελληνική
οικονοµία σταθεί στα πόδια της. Ο κ. Τσακαλώτος ταξιδεύει για Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχει
στο συνέδριο του Capital Link και να χτυπήσει το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης στη Wall Street την
Τρίτη.
Εργο Ερνέστου Τσίλλερ το µέγαρο του ΜΤΠΥ
Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, δηλαδή το εµβληµατικό Μέγαρο Δεληγιώργη (Πινδάρου και
Κανάρη 1), δηµιούργηµα του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, θα είναι ανοικτό επί τρεις ηµέρες.
Με αφορµή τον εορτασµό των 150 χρόνων από την ίδρυσή του, το ΜΤΠΥ φιλοξενεί έκθεση ιστορικού
αρχειακού υλικού, πορτρέτων από την Πινακοθήκη του (έργα των Ν. Λύτρα και Γ. Ροϊλού), ψηφιδωτών και
άλλων έργων τέχνης σε συνεργασία µε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να θαυµάσουν και το τελικό αποτέλεσµα των εργασιών αποκατάστασης ενός κτιρίου που
θεωρείται κόσµηµα για το κέντρο της Αθήνας.
Η «Ελλάκτωρ» στο µετρό Θεσσαλονίκης
Στην αρχή, η εµπλοκή του κατασκευαστικού οµίλου στο έργο του µετρό της Θεσσαλονίκης ήταν καθαρά σε
συµβουλευτικό επίπεδο, παρότι όλοι γνώριζαν τι επρόκειτο να συµβεί. Ο λόγος για την «Ελλάκτωρ», που
από χθες αποτελεί και τυπικά τον ανάδοχο για την κατασκευή της πρώτης φάσης του µετρό της
Θεσσαλονίκης, καθώς η ΑΕΓΕΚ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το έργο και την επιστροφή σε αυτήν
των εγγυητικών επιστολών που είχε καταβάλει για την ανάληψή του.
Eνδιαφέρoν Golden Tree για Forthnet
Aλλος ένας ενδιαφερόµενος για τη Forthnet. Πρόκειται για την Golden Tree, µια επενδυτική εταιρεία που
διαχειρίζεται πάνω από 26 δισ. δολ. και είναι µέτοχος στη Wind Hellas. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το
ενδιαφέρον της Golden Tree Asset Management LP είναι ανεξάρτητο από εκείνο της Wind, που έχει
στρατηγικό χαρακτήρα. Οπως και το ενδιαφέρον άλλων επενδυτικών επιχειρήσεων (Apollo Global
Management, KKR Credia, Pillarstone κ.ά.) για τη Forthnet έχει καθαρά επενδυτικό (distress) και όχι
στρατηγικό χαρακτήρα. Ενδιαφέρονται να αγοράσουν πολύ φθηνά και να πουλήσουν µε κέρδος. Η Golden
Tree είναι κάτοχος του 25% της Wind.
Θετική αξιολόγηση Moody’s για ΕΤΕ
Θετικά για την Εθνική Τράπεζα αξιολογεί η Moody’s την πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία,
Vojvodjanska Banka. Oπως αναφέρει σε έκθεσή της, η πώληση αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός για την
Εθνική, καθώς θα αυξήσει τη ρευστότητά της κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ, επιτρέποντάς της να µειώσει
περαιτέρω την εξάρτησή της από τον Μηχανισµό Εκτακτης Ρευστότητας (ELA). Επιπλέον, σύµφωνα µε τη
Moody’s, η πώληση θα αυξήσει τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) κατά 44 µονάδες βάσης. Σε
ό,τι αφορά τον ELA, η Moody’s εκτιµά ότι έως τα τέλη του χρόνου θα περιορίσει την εξάρτησή της στα 500
εκατ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ που είναι σήµερα και θα οδηγήσει στην ενίσχυση της κερδοφορίας της. Τέλος,
η Moody’s αναφέρει ότι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ είναι ζωτικής σηµασίας, καθώς θα της
επιτρέψει να απορροφήσει µε µεγαλύτερη άνεση τυχόν πρόσθετες ζηµίες που θα προκύψουν από τα µη
εξυπηρετούµενα πιστωτικά ανοίγµατα.
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Σε αναζήτηση επενδυτών για τη νέα έξοδο στις αγορές
Του Στέλιου Μορφίδη
Με την τεχνική συµφωνία για την ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης στο τσεπάκι του ο υπ. Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται στις ΗΠΑ σε µία προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδυτών που θα
βοηθήσουν στην επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ήδη το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, έχει µεταφραστεί σε σηµαντική αποκλιµάκωση των
αποδόσεων των κρατικών οµολόγων στη δευτερογενή αγορά. Είναι ενδεικτικό πως για πρώτη φορά από το
2009 η απόδοση του 10ετούς οµολόγου κινείται σήµερα πέριξ του 4,6%!
Πρόκειται για ένα επίπεδο που επιτρέπει στο οικονοµικό επιτελείο και τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσουν µε τα
σχέδια τους για ακόµα µία δοκιµαστική έξοδο στις αγορές, αυτή τη φορά µε την έκδοση νέου οµολόγου
για την άντληση φρέσκου χρήµατος. Ήδη οι πληροφορίες που διακινούνται για το χρεόγραφο που
εξετάζεται να εκδοθεί ποικίλουν.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στις συναντήσεις που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών καθώς προσπαθεί
να προετοιµάσει το έδαφος για την διατηρήσιµη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές µετά
τον Αύγουστο του 2018, οπότε και λήγει το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής υποστήριξης του ESM.
Από το επιτελείο του υπουργού Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν έχει στην ατζέντα
προγραµµατισµένη συνάντηση µε εκπροσώπους των θεσµών. Ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από
σίγουρο δεδοµένου ότι στη Νέα Υόρκη θα βρίσκονται, µεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και ο εκπρόσωπος του ESM Νικολά Τζιαµαρόλι
προκειµένου να συµµετάσχουν στο συνέδριο.
Το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής, προβλέπει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών από σήµερα κιόλας. Τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει την
κεντρική οµιλία. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μεταξύ των επίσηµων φορέων της ελληνικής κυβέρνησης που θα συµµετάσχουν στις εργασίες του
συνεδρίου είναι επίσης ο υπ. Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, η υπ. Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο
επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και η Πρόεδρος του Υπερταµείου αποκρατικοποιήσεων Ράνια
Αικατερινάρη.
Εκεί όµως θα βρεθούν και πολλοί τραπεζίτες και επικεφαλής εισηγµένων εταιρειών προκειµένου να
συµµετάσχουν στα πάνελ αλλά και τις συναντήσεις µε τους ξένους επενδυτές. Οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας, οι επενδύσεις σε ελληνικά κρατικά αλλά και εταιρικά οµόλογα, οι προοπτικές του τραπεζικού
κλάδου και των επενδύσεων σε αυτόν, τα ενεργειακά, ο τουρισµός, τα ακίνητα, η ναυτιλία είναι µεταξύ
των κύριων θεµάτων που θα αναλυθούν.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραµµα και οι συµµετέχοντες
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Ευ. Τσακαλώτος: «Ραντεβού» µε επενδυτές εν όψει του νέου οµολόγου
Ο υπ. Οικονοµικών θα έχει σειρά συναντήσεων από σήµερα στη Ν. Υόρκη
Από την έντυπη έκδοση
Η επικείµενη έξοδος της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, αυτή τη φορά για την άντληση φρέσκου χρήµατος
και όχι για την ανταλλαγή οµολόγων, αλλά και η πορεία των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς για την
έξοδο της χώρας από το µνηµόνιο θα βρεθούν στο επίκεντρο σειράς συναντήσεων που θα έχει από σήµερα
κιόλας στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού προβλέπει τη συµµετοχή του κ. Τσακαλώτου στο 19ο ετήσιο συνέδριο
«Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συναντήσεις
που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και προφανές θέµα συζήτησης την επικείµενη έξοδο
της Ελλάδας στις αγορές, αρχικά σε δοκιµαστικό επίπεδο, µε στόχο να είναι όλα έτοιµα στις 21 Αυγούστου
όταν πλέον θα έχει εκπνεύσει το 3ο µνηµόνιο. Από το επιτελείο του υπουργού Οικονοµικών υποστηρίζουν
ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν έχει στην ατζέντα προγραµµατισµένη συνάντηση µε εκπροσώπους των θεσµών.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν µη προγραµµατισµένες συναντήσεις δεδοµένου ότι στη Νέα Υόρκη
θα βρίσκονται, µεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών Declan
Costello αλλά και ο εκπρόσωπος του ESM Nicola Giammarioli.
Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να «κεφαλαιοποιήσει» το θετικό κλίµα που έχει δηµιουργηθεί στις
αγορές µετά το ταχύτατο κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης σε τεχνικό επίπεδο. Με το επιτόκιο του 10ετούς
ελληνικού οµολόγου να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το 5%, µετά την ένταξη της Ελλάδας στα
µνηµόνια, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να επιχειρήσει το συντοµότερο δυνατόν µια δοκιµαστική έξοδο στις
αγορές έχοντας ήδη στο ενεργητικό της τις δύο επιτυχηµένες απόπειρες αναχρηµατοδότησης του
ελληνικού χρέους τον Ιούλιο και τον Νοέµβριο. Το θέµα των νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων
παρακολουθούν στενά και οι εκπρόσωποι των θεσµών καθώς το επιτόκιο µε το οποίο θα δανειστεί η χώρα
αλλά και τα ποσά που θα επιχειρήσει να αντλήσει επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισµό, ειδικά σε ό,τι
αφορά το κονδύλι των τόκων.
Το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής, προβλέπει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών από σήµερα κιόλας. Τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική οµιλία. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street- Το καµπανάκι λήξης θα χτυπήσει ο
Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις
11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές
ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν:
•
•
•
•
•

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
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Σε ανοδική τροχιά ο Γενικός Δείκτης Προτεινόµενο
Ανοδικά κινείται στο άνοιγµα το Χρηµατιστήριο έχοντας τις τραπεζικές µετοχές θετικές, ωστόσο πλην
εξαιρέσεων οι υπόλοιπες µετοχές κινούνται µε τους γνωστούς χαµηλούς τζίρους.

Πριν από λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 731,05 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο 0,32%.

Αµετάβλητη η Alpha Βank στα 1,56 ευρώ. Κέρδη 0,79% η Εθνική Τράπεζα στα 0,255 ευρώ. Άνοδος 0,42% η
Τράπεζα Πειραιώς στα 2,39 ευρώ. Κέρδη 1,04% για την Eurobank στα 0,683 ευρώ.

Άνοδος 0,68% για τον Σαράντη στα 13,29 ευρώ.

Αµετάβλητες οι µετοχές του ΟΠΑΠ και του ΟΤΕ στα 10,10 ευρώ και 10,43 ευρώ αντίστοιχα. Με άνοδο
1,11% η µετοχή της ΔΕΗ στα 1,82 ευρώ. Κέρδη 0,72% για την Coca – Cola στα 26,76 ευρώ. Άνοδος 3,07% για
την Lamda στα 6,05 ευρώ. Άνοδος 1,77% για την Mermeren στα 14,98 ευρώ.

Κέρδη 2% για την ΕΧΑΕ στα 4,59 ευρώ. Με κέρδη 0,.96% η Ιντραλοτ στα 1,05 ευρώ – πραγµατοποιήθηκε
πακέτο συναλλαγών ύψους 470 χιλ µετοχών ( 0,30% ) που αποκτήθηκε απο ξένο Θεσµικό επενδυτή.

Το οικονοµικό επιτελείο αναχωρεί για Νέα Υόρκη στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που θα γίνει την
Δευτέρα.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε αναζήτηση
επενδύσεων
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο συνέδριο «Invest in Greece», ενώ θα έχει επαφές
µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Wall Street: Το καµπανάκι λήξης θα χτυπήσει ο Τσακαλώτος
Wall Street: Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη
Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές
ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν:
•
•
•
•
•

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
iefimerida.gr
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Υποτονικό αλλά θετικό το κλίµα στο ΧΑ

Σταθεροποιητικά κινείται σήµερα το χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τα χαρτοφυλάκια να παραµένουν σε
στάση αναµονής πέριξ των 730 µονάδων και χωρίς διάθεση να αναλάβουν ρίσκα στις εναποµείνασες
συνεδριάσεις του 2017.
Υποτονικό αλλά θετικό το κλίµα στο ΧΑ. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,26% στις 730,65
µονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 2,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3 εκατ. τεµάχια. Άνοδο 0,27% καταγράφει
και ο FTSE 25, στις 1.901,91 µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 0,13% στις 720,06
µονάδες.
Η αγορά προσπαθεί να βρει το βηµατισµό της µετά από τις αναταράξεις των πρώτων ηµερών του
Δεκεµβρίου, χωρίς όµως να καταφέρνει να ξεπεράσει τους σκοπέλους σε κλάδους που την επηρεάζουν
πρωτίστως, όπως είναι ο τραπεζικός και ο ενεργειακός. Η νευρικότητα είναι κύριο χαρακτηριστικό των
τελευταίων συνεδριάσεων, µε την αγορά να συνεχίζει το «ξεκαθάρισµα» των χαρτοφυλακίων της ενόψει
του τέλους του έτους.
Έτσι η πλειονότητα των αναλυτών δεν δείχνει να περιµένει κάτι στις «13+σήµερα» συνεδριάσεις που
αποµένουν µέχρι να εκπνεύσει το 2017, το οποίο άλλωστε ικανοποίησε αρκετές θέσεις, ειδικά εκείνες που
πίστεψαν στην αγορά το πρώτο 6µηνο του έτους. Η συντήρηση δυνάµεων θα επιβεβαιώσει σταδιακά
κάποιες εκτιµήσεις περί συσσώρευσης, αφού η αγορά δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για κινήσεις window
dressing.
Άλλωστε, πολλά µέτωπα παραµένουν ανοιχτά, µε την αγορά να µην έχει ξεχάσει µέσα στις µέρες των
ελληνοτουρκικών εξελίξεων και τη µετάβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό
συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών – κυρίως µε
επενδυτικές εταιρείες – στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ, θα
παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την Τρίτη,
όπου θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα παραχωρήσει
συνέντευξη τύπου.
Στο ταµπλό τώρα, η Attica Bank συνεχίζει τις έντονες διακυµάνσεις της, κινούµενη σήµερα µε άνοδο 3,57%,
µε τη Λάµδα να ακολουθεί µε +2,73% και τη ΔΕΗ µε +1,67%. Χαµηλότερα του 1% τα κέρδη σε Eurobank,
Εθνική, ΕΕΕ, Βιοχαλκο, Σαράντης, Ελλάκτωρ, Grivalia, Aegean, ΟΛΠ, Jumbo, ΕΧΑΕ, Folli Follie, Πειραιώς,
Φουρλής και Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ υποχωρεί κατά 1,41%, η Alpha Bank είναι στο -1,28%, ενώ µικρές είναι οι
απώλειες σε Motor Oil, ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια και Τιτάν. Χωρίς µεταβολή ο ΟΠΑΠ.

πηγή capital.gr
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Ανοδικό ξεκίνηµα για το Χρηµατιστήριο
Ανοδικά κινείται στο άνοιγµα το Χρηµατιστήριο έχοντας τις τραπεζικές µετοχές θετικές, ωστόσο πλην
εξαιρέσεων οι υπόλοιπες µετοχές κινούνται µε τους γνωστούς χαµηλούς τζίρους.
Πριν από λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 731,05 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο 0,32%.
Αµετάβλητη η Alpha Βank στα 1,56 ευρώ. Κέρδη 0,79% η Εθνική Τράπεζα στα 0,255 ευρώ. Άνοδος 0,42% η
Τράπεζα Πειραιώς στα 2,39 ευρώ. Κέρδη 1,04% για την Eurobank στα 0,683 ευρώ.
Άνοδος 0,68% για τον Σαράντη στα 13,29 ευρώ.
Αµετάβλητες οι µετοχές του ΟΠΑΠ και του ΟΤΕ στα 10,10 ευρώ και 10,43 ευρώ αντίστοιχα. Με άνοδο
1,11% η µετοχή της ΔΕΗ στα 1,82 ευρώ. Κέρδη 0,72% για την Coca – Cola στα 26,76 ευρώ. Άνοδος 3,07% για
την Lamda στα 6,05 ευρώ. Άνοδος 1,77% για την Mermeren στα 14,98 ευρώ.
Κέρδη 2% για την ΕΧΑΕ στα 4,59 ευρώ. Με κέρδη 0,.96% η Ιντραλοτ στα 1,05 ευρώ – πραγµατοποιήθηκε
πακέτο συναλλαγών ύψους 470 χιλ µετοχών ( 0,30% ) που αποκτήθηκε απο ξένο Θεσµικό επενδυτή.
Το οικονοµικό επιτελείο αναχωρεί για Νέα Υόρκη στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που θα γίνει την
Δευτέρα.
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Νέο ραντεβού Κυβέρνησης – Θεσµών στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις και
προαπαιτούµενα
__________
Της Δήµητρας Καδδά
@capital.link
http://www.capital.gr/
Στο περιθώριο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα και της “µετακίνησης” της επικαιρότητας από τα
προαπαιτούµενα, στα εθνικά θέµατα ξεκινά µία “µετακόµιση” του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης
για την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ο κ. Τσακαλώτος (ως βασικός οµιλητής) αλλά και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και
επικεφαλής µεγάλων εταιρειών ετοιµάζουν βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη και το επενδυτικό συνέδριο Capital
Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από
πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM), ενώ προς το
παρόν δεν προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ.
Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών – κυρίως µε
επενδυτικές εταιρείες – στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ, θα
παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση “Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την Τρίτη,
όπου θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα παραχωρήσει
συνέντευξη τύπου.
Εδώ και καιρό η ανάγκη µιας “οµαλής” χρονικά ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συµφωνίας (SLA) είχε
συνδεθεί µε την προσπάθεια να µην υπάρχουν “σκιές” στο συγκεκριµένο ταξίδι, που έχει διπλό αντικείµενο:
Να γίνει µία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο κεφάλαια για τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά
και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
Η παρουσία των Θεσµών όµως δίνει το περιθώριο ενός νέου γύρου “ζυµώσεων” µε την ελληνική πλευρά για
τα προαπαιτούµενα αλλά και για τα ανοικτά µέτωπα µε επίκεντρο το ύψος της δόσης (που έχει πολύ
χαµηλή βάση εκκίνησης στα 5 δις. ευρώ), τα επόµενα βήµατα για το χρέος και τα επόµενα βήµατα έως την
πολιτική συµφωνία που επιχειρείται στις 22/1.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος χθες ανακάτεψε την
“τράπουλα” στο πεδίο άντλησης ρευστότητας.
“Θεωρώ ότι θα ενταχθούµε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά δεν είναι τόσο κρίσιµο για εµάς
όπως πιστεύαµε προηγουµένως”, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNBC.
Πρόσθεσε ότι δεν είναι στόχος για µας να έχουµε πρόσβαση στο QE πριν από το τέλος του προγράµµατος”.
Μένει να φανεί πως η νέα αυτή “τοποθέτηση” της κυβέρνησης αλλά και η πορεία των αποδόσεων των
οµολόγων που προς το παρόν καταγράφουν µεγάλη βελτίωση πως θα αποτιµηθεί στις συναντήσεις που θα
γίνουν στην Ν.Υ. αλλά και στα επόµενα βήµατα που θα καταστρώσει η κυβέρνηση
Κλειδί η εφαρµογή
Η πρώτη και βασικότερη “δέσµευση” όµως της κυβέρνησης είναι να εφαρµόσει την νέα γενιά από
προαπαιτούµενα. Και πλέον τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
Μετά της επαφές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η κυβέρνησης θα πρέπει να σηκώσει “µανίκια”
αποδεικνύοντας την επόµενη Τετάρτη ότι οι πλειστηριασµοί γίνονται και µάλιστα επεκτείνονται σε όλη την
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, ότι οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν, ότι οι δεκάδες νοµοθετικές
διατάξεις έρχονται στη Βουλή µε οµαλότητα και εγκαίρως, δηλαδή στην πλειονότητά τους πριν την 22α
Δεκεµβρίου.
Στα κρίσιµα προαπαιτούµενα περιλαµβάνεται και η ενέργεια, µε την ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ, οι διατάξεις για
τις απεργίες (σ.σ. η διάταξη αποσύρθηκε από τη Βουλή και θα επανακατατεθεί), οι παρεµβάσεις για την
επιλογή στελεχών στο δηµόσιο, για την χρηµατοδότηση των κοµµάτων, για το Κτηµατολόγιο, την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.
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Όλα πρέπει να είναι όλα έτοιµα, πριν την 22α Ιανουαρίου που συνεδριάζει το Eurogroup. Εκεί θα
παρουσιαστεί η έκθεση συµµόρφωσης της Κοµισιόν και αν είναι θετική θα υπάρξει πολιτική συµφωνία για
την 3η αξιολόγηση και (σε αυτό το σενάριο) το πακέτο δόσεων µπορεί να έρθει αρχές Φεβρουαρίου.
Σε εκκρεµότητα πέρα από τη δόση παραµένουν πιθανά αντισταθµιστικά της κατάργησης του µειωµένου
ΦΠΑ στα 32 νησιά του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Αυτό που είναι δεδοµένο προς το παρόν είναι η
µετακίνηση κονδυλίων από άλλες δράσεις του ΠΔΕ.
Επίσης, µένει να φανεί πως θα προσδιοριστεί ο ρόλος του ΔΝΤ και αναλόγως πως θα κλειδώσουν (στην
επόµενη αξιολόγηση) τα πακέτα µέτρων και αντίµετρων του 2019-2020.
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Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ψάχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
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τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
localStorage.clear();
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Υποτονικό και... εύθραυστα θετικό το κλίµα στο ΧΑ
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Σταθεροποιητικά, αλλά και υποτονικά, κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τα χαρτοφυλάκια να
παραμένουν σε στάση αναμονής πέριξ των 730 μονάδων και χωρίς διάθεση να αναλάβουν ρίσκα στις
εναποµείνασες συνεδριάσεις του 2017.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,26% στις
730,65 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 2,4 εκατ. ευρώ και ο
όγκος στα 3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,27% καταγράφει και ο FTSE
25, στις 1.901,91 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει
κέρδη 0,13% στις 720,06 µονάδες.
Η αγορά προσπαθεί να βρει το βηματισμό της μετά από τις
αναταράξεις των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου, χωρίς όμως
να καταφέρνει να ξεπεράσει τους σκοπέλους σε κλάδους που την
επηρεάζουν πρωτίστως, όπως είναι ο τραπεζικός και ο ενεργειακός. Η νευρικότητα είναι κύριο
χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων, με την αγορά να συνεχίζει το "ξεκαθάρισμα" των
χαρτοφυλακίων της ενόψει του τέλους του έτους.
Έτσι η πλειονότητα των αναλυτών δεν δείχνει να περιμένει κάτι στις "13+σήμερα" συνεδριάσεις που
απομένουν μέχρι να εκπνεύσει το 2017, το οποίο άλλωστε ικανοποίησε αρκετές θέσεις, ειδικά εκείνες που
πίστεψαν στην αγορά το πρώτο 6μηνο του έτους. Η συντήρηση δυνάμεων θα επιβεβαιώσει σταδιακά
κάποιες εκτιμήσεις περί συσσώρευσης, αφού η αγορά δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για κινήσεις window
dressing.
Άλλωστε, πολλά μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, με την αγορά να μην έχει ξεχάσει μέσα στις μέρες των
ελληνοτουρκικών εξελίξεων και τη μετάβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη για το επενδυτικό
συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών - κυρίως με
επενδυτικές εταιρείες - στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραμονής του στις ΗΠΑ, θα
παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση "Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την Τρίτη,
όπου θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο και θα παραχωρήσει
συνέντευξη τύπου.
Στο ταμπλό τώρα, η Attica Bank συνεχίζει τις έντονες διακυμάνσεις της, κινούμενη σήμερα με άνοδο 3,57%,
με τη Λάμδα να ακολουθεί με +2,73% και τη ΔΕΗ με +1,67%. Χαμηλότερα του 1% τα κέρδη σε Eurobank,
Εθνική, ΕΕΕ, Βιοχαλκο, Σαράντης, Ελλάκτωρ, Grivalia, Aegean, ΟΛΠ, Jumbo, ΕΧΑΕ, Folli Follie, Πειραιώς,
Φουρλής και Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ υποχωρεί κατά 1,41%, η Alpha Bank είναι στο -1,28%, ενώ μικρές είναι οι
απώλειες σε Motor Oil, ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια και Τιτάν. Χωρίς µεταβολή ο ΟΠΑΠ.
Σχόλιο αγοράς
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3 νέες εκδόσεις EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ και ο Ευκλείδης ψάχνει ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ...

Με το βλέµµα στραµµένο στον νέο χρόνο, όπου από τον Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η τελευταία
πράξη των θρίλερ του Μνηµονίου και της συµφωνίας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, είναι ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Γι’ αυτό το σκοπό βρίσκεται από χθες (7/12) στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο
υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η C. Lagarde από το
ΔΝΤ, ο D. Costello από την Ε.Ε. και ο Νicola Giamarolli από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το
Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του
παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Delia Velculescu (,
ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε στις
προηγούµενες αξιολογήσεις.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει - σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό- αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα.
Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε

https://www.voicenews.gr/
Publication date: 08/12/2017 11:01
Alexa ranking (Greece): 365
https://www.voicenews.gr/index.php/voice-money/112301-3-nees-ekdoseis-elliniko...

Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε
σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις.
Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το
«µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα κρατάει το ΔΝΤ.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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[Real]: Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη
Νέα Υόρκη
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Όλοι πάνε Νέα Υόρκη: Τι αναζητά το οικονοµικό επιτελείο στις ΗΠΑ
Από
Ιάσων Στατήρης
Την ώρα που η “καρδιά” της εξωτερικής πολιτικής χτυπά στην Αθήνα και τη Θράκη, λόγω
της επίσκεψης Ερντογάν, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει το μυαλό του στη…
Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκεται ήδη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ενώ στις
ΗΟΑ θα μεταβούν και οι υπουργοί Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, και Τουρισμού,
Έλενα Κουντουρά, αλλά και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών και τραπεζίτες, προκειμένου να
συµµετάσχουν στις εργασίες του επενδυτικού συνεδρίου Capital Link.
Μάλιστα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι και αυτός που θα χτυπήσει το… κουδούνι της Wall Street στο
κλείσιµο της συνεδρίασης της Τρίτης, που είναι “Ηµέρα της Ελλάδας” στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Όμως στη Νέα Υόρκη δε θα βρίσκεται μόνο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά και οι
επικεφαλής των θεσμών – τουλάχιστον σίγουρα οι επικεφαλής των κλιμακίων της Κομισιόν, Ντέκλαν
Κοστέλο, του E S M , Νίκολα Τζαμαρόλι, και της ΕΚΤ, Φραντσέσκο Ντρούντι, ενώ δεν αποκλείεται να
υπάρξει και εκπρόσωπος του ΔΝΤ – δεν είναι και τόσο µακριά η Ουάσινγκτον, άλλωστε…
H “σύµπτωση” αυτή είναι επόµενο πως θα δροµολογήσει νέες συζητήσεις µεταξύ της ελληνικής πλευράς και
των θεσμών, με το βλέμμα στις 22 Ιανουαρίου, όταν και επιδιώκεται να έχει κλείσει η πολιτική συμφωνία
που επιδιώκουν όλοι για τα ανοιχτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων
στα εκκρεμή προαπαιτούμενα, στη συζήτηση για το χρέος, αλλά και το ύψος της δόσης που θα λάβει η
Ελλάδα, το οποίο παραµένει ακόµα ασαφές.
Και μπορεί στο Μαξίμου να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και να
θεωρούν πως έχουν… δέσει τον γάιδαρό τους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα δημοσιονομικά,
όμως οι δηλώσεις παραγόντων του εξωτερικού, πίσω από τα θετικά λόγια, κρύβουν σταθερά και μία
υπόδειξη προς την κυβέρνηση: υλοποιήστε όλες τις µεταρρυθµίσεις. Πρόκειται για ένα µήνυµα αυστηρό και
σαφές, που ξεκαθαρίζει στην ελληνική πλευρά πως δεν μπορεί να “ξεφύγει” από τις μεταρρυθμίσεις που
έχει συμφωνήσει, όπως οι αλλαγές στα εργασιακά (κυρίως αυτή που αφορά στις απεργίες), τα ενεργειακά,
το Κτηµατολόγιο, η επιλογή στελεχών στο Δηµόσιο κλπ.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ελπίζει πως θα καταφέρει τουλάχιστον να “σώσει” τον χαμηλό ΦΠΑ στα
νησιά του βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, αν και οι δανειστές είναι πολύ επιφυλακτικοί ως προς
τη θέση της κυβέρνησης για διατήρησή του.
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Πώς µετεξελίσσεται ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Θανάσης Κουκάκης
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη προκειµένου
να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017. Στο επενδυτικό φόρουµ θα µετέχουν οι επικεφαλής των κλιµακίων των θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο
(ΕΕ), Νικόλα Τζιαµαριόλι (ESM) και Φραντζέσκο Τρούντι (EKT), αλλά όχι η Ντέλια
Βελκουλέσκου του ΔΝΤ.
Η µη συµµετοχή της Ντέλιας Βελκουλέσκου στο φόρουµ, όπως και η απουσία της από το συνέδριο του
Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου σχετίζονται µε το γεγονός ότι το Ταµείο έχει σήµερα ρόλο
παρατηρητή στο πρόγραµµα, ρόλο που θα διατηρήσει έως ότου λάβει τις διαβεβαιώσεις που επιθυµεί για
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Εάν οι Ευρωπαίοι στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης παράσχουν τη σαφήνεια που ζητά το ΔΝΤ για τα
µέτρα ελάφρυνσης του χρέους µετά τη λήξη του προγράµµατος τότε το Ταµείο θα ενεργοποιήσει το «επί
της αρχής» πρόγραµµα του µε την Ελλάδα. Εάν όχι θα διατηρήσει για το επόµενο οκτάµηνο το ρόλο του
παρατηρητή.
Πάντως, ανεξάρτητα µε το τι θα συµβεί µε το χρέος το διάστηµα µεταξύ του Ιανουαρίου που θα κλείσει η
τρίτη αξιολόγηση έως τον Απρίλιο που θα διεξαχθεί η εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ, το Μάιο η κυβέρνηση θα
βρεθεί «αντιµέτωπη» µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Τότε το ΔΝΤ θα κρίνει το εάν το πρωτογενές πλεόνασµα του 2018 – το οποίο η κυβέρνηση το υπολογίζει
στο 3,82% του ΑΕΠ- είναι εκτός ή εντός στόχου (3,5% του ΑΕΠ). Εάν το Ταµείο κρίνει πως ο στόχος δεν θα
πιαστεί, βάσει του αναθεωρηµένου Μνηµονίου θα πρέπει να εφαρµοστεί από το 2019 αντί το 2020 το
µειωµένο αφορολόγητο όριο των 5.685 ευρώ που θα οδηγήσει την έκπτωση φόρου από τα 1.900 ευρώ
σήµερα, στα 1.250 ευρώ.
Στελέχη του οικονοµικού επιτελείου διαβεβαιώνουν πως ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασµα του 2018
θα επιτευχτεί και πως σε κάθε περίπτωση το Μάιο θα αποφασιστεί η ενεργοποίηση των αντιµέτρων που
προβλέπουν µείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20% και µε τον µηδενισµό της
εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα έως 30.000 ευρώ!
Αλλά ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα ενδεχοµένως να µεταλλαχτεί. Η επιµονή κάποιων
ευρωπαϊκών κρατών η έξοδος της Ελλάδος από το πρόγραµµα να γίνει µε ειδικό µηχανισµό επιτήρησης
συνηγορεί σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη υπάρχουν φωνές που αναφέρουν πως η περαιτέρω
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα συνδεθεί µε την προϋπόθεση να ζητήσει η Ελλάδα να υπαχθεί
στο Εργαλείο Συντονισµού Πολιτικής (Policy Coordination Instrument - PCI), ένα νέο πρόγραµµα του ΔΝΤ, το
οποίο αν και δεν περιλαµβάνει χρηµατοδότηση, προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και τακτικές αξιολογήσεις.
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Συµφιλίωση µε την Citi;
Αποστάσεις από τις ελληνικές αγορές κρατά η Citigroup εδώ και αρκετό καιρό, ενώ οι
αναλύσεις της για την Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αρκετά έντονη απαισιοδοξία.
Έχει, λοιπόν, αρκετό ενδιαφέρον µια λεπτοµέρεια από το πρόγραµµα της επίσκεψης Τσακαλώτου στην Νέα
Υόρκη: στο γεύµα του συνεδρίου της Capital Link, την Δευτέρα, ο υπουργός Οικονοµικών είναι κεντρικός
οµιλητής, ενώ την αρχική προσφώνηση θα απευθύνει ένα κορυφαίο στέλεχος της Citi.
Πρόκειται για τον Τζέι Κόλινς, αντιπρόεδρο του τραπεζικού οµίλου για θέµατα εταιρικής και επενδυτικής
τραπεζικής, δηλαδή για ένα στέλεχος που έχει την επιτελική ευθύνη για τις κινήσεις της Citi στις ελληνικές
αγορές.
Να υποθέσουµε ότι, τώρα που επίκεινται νέες εκδόσεις ελληνικών οµολόγων, η Citi είναι
έτοιµη να συµφιλιωθεί µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
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10 δις δολάρια το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο της κινεζικής ICBC Leasing

10 δις δολάρια το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο της
κινεζικής ICBC Leasing

Το χαρτοφυλάκιο της ICBC Leasing, της μεγαλύτερης κινεζικής εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης,
έφθασε τα 10 δις. δολάρια σε μόλις δέκα χρόνια, ανέφερε ο Bill Fangmeng Guo, Εκτελεστικός Διευθυντής
Ναυτιλίας της ICBC Leasing σε συνέντευξη του στην Capital Link.
Ο Guo δήλωσε ότι το χαρτοφυλάκιο ξεκίνησε με το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων το 2007 και σήμερα
φθάνει τα 10 δις. δολάρια, το οποίο αποτελεί µια σαφή ένδειξη για το πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε.
«Επίσης, είναι ένα υγειές χαρτοφυλάκιο, που σημαίνει ότι ο δείκτης προεπιλογής μας είναι πολύ
χαµηλότερος σε σύγκριση µε άλλες τράπεζες, κάτω από το ένα τοις εκατό», δήλωσε.
Το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου προέρχεται από κινεζικές επιχειρήσεις, με πελάτες
συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών όπως οι εταιρείες COSCO και China Merchants. Η πλειοψηφία
του χαρτοφυλακίου, μεταξύ 50-60% αφορά τους Ευρωπαίους ιδιοκτήτες, το 20% στην Ασία και το
υπόλοιπο δέκα τοις εκατό στην Αµερική.
Μιλώντας για τους πελάτες που στοχεύουν, ο Guo δήλωσε ότι η ICBC Leasing επικεντρώνεται σε μεγάλες
ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και σε ιδιοκτήτες ξηρού φορτίου όπως οι
Vale, BHP, FMG και Cargill και οι µεγάλοι εφοπλιστές LNG.
«Όσο για τις μικρότερες ναυτιλιακές εταιρείες, φυσικά, εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε, ειδικά σε
εκείνους που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένες αγορές.», εξήγησε ο Guo.
«Αλλά πάλι, το μέγεθος έχει σημασία, και αν το μέγεθος είναι πολύ μικρό, ακόμα κι αν οι πελάτες είναι
πολύ κερδοφόροι, έχουν πολύ περιορισµένους πόρους.»
Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σχεδιάζει να αυξήσει τη συμμετοχή της στους ιδιοκτήτες φορτίου
από τους μεταφορείς τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, στοχεύοντας να μοιράσει το χαρτοφυλάκιο 50:50
µεταξύ των δύο.
Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία θα διεξάγει συνομιλίες με τους ιδιοκτήτες φορτίου, ειδικά από τον
τομέα ξηρού χύδην φορτίου, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των αναγκών της ζήτησης και
στη βάση αυτή να παραγγείλει νέα πλοία για λογαριασµό τους.
Οι κινεζικές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν καταστεί η αναδυόμενη δύναμη όσον αφορά τη
χρηματοδότηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ειδικά λόγω της εξόδου πολλών ευρωπαϊκών εμπορικών
τραπεζών από την αγορά.
Επιπλέον, με τις πρόσφατες συναλλαγές, οι κινεζικές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης εντάσσονται
στις τάξεις των µεγαλύτερων πλοιοκτητών στον κόσµο.
Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνονται οι νόµιµοι ιδιοκτήτες των πλοίων και τους µισθώνουν πίσω
στους πελάτες τους. Ωστόσο, πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στην τεχνική και εμπορική διαχείριση των
πλοίων, όπως τονίστηκε από τον Guo, και να συνεργαστούν µε τους πελάτες και τους ναυλωτές.
Η δομή χρηματοδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει περιγραφεί ως πολύ πιο ευέλικτη λύση από
αυτή που παρέχουν οι εµπορικές τράπεζες.
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
Στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: enikonomia.gr
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χτυπά το καµπανάκι της Wall Street
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ
θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece
Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από αύριο, Σάββατο, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: Πρώτο Πρόγραµµα
Περισσότερα Εδώ!
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Επιχείρηση «τέλος των µνηµονίων» βάζει σε εφαρµογή η κυβέρνηση – Ψάχνει
επενδυτές για οµόλογα στην Ν. Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης
µε καθοριστικό ρόλο για το 2018, θέλει πλέον να κινηθεί µε ταχύτητα και να κλείσει και η 4η και τελευταία
αξιολόγηση γρήγορα, ώστε να η συµφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις
αγορές. Αυτό αποτελεί και το νέο στοίχηµα για τον υπουργό Οικονοµικών.
Ο Ευκλ. Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ως το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
Πηγή : newsit.gr

http://www.worldenergynews.gr/
Publication date: 08/12/2017 10:20
Alexa ranking (Greece): 11158
http://www.worldenergynews.gr/index.php/2016-09-23-09-20-28/item/16585-me-to...

Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη

Επενδυτές να αγοράσουν ελληνικά οµόλογα ψάχνει στην Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Με το βλέµµα στραµµένο στον νέο χρόνο, όπου από τον Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η
τελευταία πράξη των θρίλερ του Μνηµονίου και της συµφωνίας για την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Γι’ αυτό το σκοπό βρίσκεται από χθες (7/12) στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο
υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η C. Lagarde από το
ΔΝΤ, ο D. Costello από την Ε.Ε. και ο Νicola Giamarolli από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το
Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του
παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Delia Velculescu (,
ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε στις
προηγούµενες αξιολογήσεις.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει - σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό- αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα.
Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε
σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις.
Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το
«µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα κρατάει το ΔΝΤ.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το συνέδριο Invest in Greece

Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το
συνέδριο Invest in Greece
Agronews| 08/12/2017 - 10:00 πµ
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου.

Tweet

Αποστολή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
Εκτύπωση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχολιασµός
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
Εκτύπωση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχολιασµός
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα (13.15 - 14.45) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών».
Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα
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Νέο ραντεβού Κυβέρνησης - Θεσµών στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις και
προαπαιτούµενα
Της Δήµητρας Καδδά Στο περιθώριο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα και της "µετακίνησης" της
επικαιρότητας από τα προαπαιτούµενα, στα εθνικά θέµατα ξεκινά µία "µετακόµιση" του οικονοµικού
επιτελείου της κυβέρνησης για την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο κ. Τσακαλώτος (ως βασικός οµιλητής)
αλλά και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής µεγάλων εταιρειών κάνουν
βαλίτσες για την Νέα Υόρκη και το επενδυτικό συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα. Το
παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς ΕΕ (Declan Costello από
πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM), ενώ προς το
παρόν δεν προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ. Μάλιστα ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος
βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη, σχεδιάζει σειρά επαφών - κυρίως µε επενδυτικές εταιρείες - στο
περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ θα παραβρεθεί...
Capital.sigmalive.com ·

πριν από 14 λεπτά ·
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Στη Νέα Υόρκη για το Invest in Greece ο Ευ. Τσακαλώτος – Θα χτυπήσει το
καµπανάκι στη Wall Street
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11
Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Newsroom Αθήνα 9.84
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Νέα Υόρκη: Επενδυτικό «σαφάρι» Τσακαλώτου και συναντήσεις µε την
επιχειρηµατική ελίτ
Συµµετέχει σε επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα και στην ελληνική µέρα της Wall Street την Τρίτη
Στο «κυνήγι» µεγάλων Αµερικανών επενδυτών που θα τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους στην Ελλάδα,
«βγαίνει» ο Ευκλείδης Τσκαλώτος που ταξιδεύει για το σκοπό αυτό στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα έχει σηµαντικές επαφές µε την επιχειρηµατική ελίτ των ΗΠΑ, στο
περιθώριο του 19ου Ετήσιου Συνέδριο Invest in Greece.
Το συνέδριο διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Παράλληλα θα συµµετέχει και στην ελληνική µέρα της Wall Street την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου.
Ειδικότερα τη Δευτέρα κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στον χώρο του συνεδρίου.
Την επόµενη µέρα ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά κρίσιµων επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Σηµειώνεται ότι το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για
την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Πρόκειται για ένα µεγάλης αίγλης Συνέδριο στο οποίο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Στις εργασίες του Συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην
Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Ταυτόχρονα, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους
τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η παγκόσµια ναυτιλία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού
µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν:
– Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
– Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
– Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
– Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
–Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Η ελληνική αποστολή θα ενηµερώσει σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της
Ελληνικής Οικονοµίας καθώς επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στη χώρα.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος – Τι θα κάνει για επενδύσεις και…
προαπαιτούµενα!
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έτσι ώστε να συµµετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στο εν λόγω συνέδριο εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα παραβρεθούν επίσης οι Παπαδηµητρίου,
Πιτσιλής και Κουντουρά.
Το «παρών» στη Νέα Υόρκη θα δώσουν επιπρόσθετα και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από
πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli
από πλευράς ESM), ενώ µέχρι στιγµής δεν έχει γνωστοποιηθεί συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ. Έτσι,
θεωρείται πιθανό να λάβουν χώρα άτυπες διαβουλεύσεις µεταξύ µελών της ελληνικής κυβέρνησης και
εκπροσώπων των Θεσµών για τα προαπαιτούµενα και την πορεία εφαρµογής τους.
Άλλωστε σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα
ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: Toxrima.gr
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[Κέρδος]: Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.1514.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη

Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
Στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: enikonomia.gr
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη

Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
Στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: enikonomia.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
in.gr
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[Enikonomia]: Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο
Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η C. Lagarde από το
ΔΝΤ, ο D.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε αναζήτηση
επενδύσεων
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο
κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του […]
| Bizznews.gr.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος – Τι θα κάνει για επενδύσεις και…
προαπαιτούµενα!
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έτσι ώστε να συµµετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου. Κατά τη διάρκεια
της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Στο εν λόγω συνέδριο εκ […]
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας στον
χαρτοφύλακα του το πετυχηµένο swap οµολόγων και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα βρεθεί στην αµερικανική µεγαλούπολη για να συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece, που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Μάλιστα έχει προγραµµατιστεί την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών να απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει
συνέντευξη Τύπου στις 15:40 στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση “Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Από το news247.gr
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικόλα Τζιαµαρόλ από τον ESM.
Στις 15.45 τοπική ώρα ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Πηγή: enikonomia.gr

http://www.ntokoumenta.gr/
Publication date: 08/12/2017 09:19
Alexa ranking (Greece): 15092
http://ntokoumenta.gr/oikonomia/sth-nea-uorkh-o-tsakalwtos-gia-epafes-me-epen...

Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Θα συµµετάσχει στο Συνέδριο Invest in Greece και θα συναντηθεί µε
εκπροσώπους επενδυτών.
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14:45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15:40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15:45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος – Τι θα κάνει για επενδύσεις και…
προαπαιτούµενα!
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έτσι ώστε να συµµετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στο εν λόγω συνέδριο εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα παραβρεθούν επίσης οι Παπαδηµητρίου,
Πιτσιλής και Κουντουρά.
Το «παρών» στη Νέα Υόρκη θα δώσουν επιπρόσθετα και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από
πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli
από πλευράς ESM), ενώ µέχρι στιγµής δεν έχει γνωστοποιηθεί συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ. Έτσι,
θεωρείται πιθανό να λάβουν χώρα άτυπες διαβουλεύσεις µεταξύ µελών της ελληνικής κυβέρνησης και
εκπροσώπων των Θεσµών για τα προαπαιτούµενα και την πορεία εφαρµογής τους.
Άλλωστε σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου τη Δευτέρα
ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο χώρο
του συνεδρίου.
Την Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
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Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ψάχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11
Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Κέρδος online 8/12/2017 9:03
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Ο Τσακαλώτος χτυπά το καµπανάκι της Wall Street
Αντωνόπουλος Γιώργος
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Ειδήσεις Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
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Με το βλέµµα σε επενδυτές για τα ελληνικά οµόλογα ο Τσακαλώτος στη Νέα
Υόρκη
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών έχει προγραµµατίσει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.

Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η C. Lagarde από το
ΔΝΤ, ο D. Costello από την Ε.Ε. και ο Νicola Giamarolli από τον ESM.
Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
#ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ #ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ #CAPITAL LINK
share
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προκειµένου να συµµετάσχει
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στο χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ώρα τοπική ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street- Το καµπανάκι λήξης θα χτυπήσει ο
Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις
11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές
ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν:
•
•
•
•
•

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επενδύσεις και προαπαιτούµενα!

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Ενώ ο Ερντογάν έχει… κλέψει τα «φώτα» της δηµοσιότητας, ξεκινά µία «µετακόµιση» του οικονοµικού
επιτελείου της κυβέρνησης για την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ο κ. Τσακαλώτος (ως βασικός οµιλητής) αλλά και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και
επικεφαλής µεγάλων εταιρειών ετοιµάζουν βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη και το επενδυτικό
συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από
πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM), ενώ προς το
παρόν δεν προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ.
Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών –
κυρίως µε επενδυτικές εταιρείες – στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις
ΗΠΑ, θα παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
την Τρίτη, όπου θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.

Οι δύο στόχοι του ταξιδιού
Εδώ και καιρό η ανάγκη µιας «οµαλής» χρονικά ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συµφωνίας (SLA) είχε
συνδεθεί µε την προσπάθεια να µην υπάρχουν «σκιές» στο συγκεκριµένο ταξίδι, που έχει διπλό αντικείµενο:
Να γίνει µία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο κεφάλαια για τον ιδιωτικό
τοµέα, αλλά και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
Η παρουσία των Θεσµών όµως δίνει το περιθώριο ενός νέου γύρου «ζυµώσεων» µε την ελληνική πλευρά
για τα προαπαιτούµενα αλλά και για τα ανοικτά µέτωπα µε επίκεντρο το ύψος της δόσης (που έχει πολύ
χαµηλή βάση εκκίνησης στα 5 δις. ευρώ), τα επόµενα βήµατα για το χρέος και τα επόµενα βήµατα έως την
πολιτική συµφωνία που επιχειρείται στις 22/1.

Η… τράπουλα του Τσίπρα
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Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος χθες ανακάτεψε την
«τράπουλα» στο πεδίο άντλησης ρευστότητας.
«Θεωρώ ότι θα ενταχθούµε στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά δεν είναι τόσο κρίσιµο για εµάς
όπως πιστεύαµε προηγουµένως», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNBC.
Πρόσθεσε ότι δεν είναι στόχος για µας να έχουµε πρόσβαση στο QE πριν από το τέλος του προγράµµατος».
Μένει να φανεί πως η νέα αυτή «τοποθέτηση» της κυβέρνησης αλλά και η πορεία των αποδόσεων των
οµολόγων που προς το παρόν καταγράφουν µεγάλη βελτίωση πως θα αποτιµηθεί στις συναντήσεις που θα
γίνουν στην Ν.Υ. αλλά και στα επόµενα βήµατα που θα καταστρώσει η κυβέρνηση
Κλειδί η εφαρµογή
Η πρώτη και βασικότερη «δέσµευση» όµως της κυβέρνησης είναι να εφαρµόσει την νέα γενιά από
προαπαιτούµενα. Και πλέον τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
Μετά της επαφές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η κυβέρνησης θα πρέπει να σηκώσει «µανίκια»
αποδεικνύοντας την επόµενη Τετάρτη ότι οι πλειστηριασµοί γίνονται και µάλιστα επεκτείνονται σε όλη την
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, ότι οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν, ότι οι δεκάδες νοµοθετικές
διατάξεις έρχονται στη Βουλή µε οµαλότητα και εγκαίρως, δηλαδή στην πλειονότητά τους πριν την 22α
Δεκεµβρίου.
Στα κρίσιµα προαπαιτούµενα περιλαµβάνεται και η ενέργεια, µε την ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ, οι
διατάξεις για τις απεργίες (σ.σ. η διάταξη αποσύρθηκε από τη Βουλή και θα επανακατατεθεί), οι
παρεµβάσεις για την επιλογή στελεχών στο δηµόσιο, για την χρηµατοδότηση των κοµµάτων, για το
Κτηµατολόγιο, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.

Ο µεγάλος στόχος
Όλα πρέπει να είναι όλα έτοιµα, πριν την 22α Ιανουαρίου που συνεδριάζει το Eurogroup. Εκεί θα
παρουσιαστεί η έκθεση συµµόρφωσης της Κοµισιόν και αν είναι θετική θα υπάρξει πολιτική συµφωνία για
την 3η αξιολόγηση και (σε αυτό το σενάριο) το πακέτο δόσεων µπορεί να έρθει αρχές Φεβρουαρίου.
Σύµφωνα µε το capital.gr, σε εκκρεµότητα πέρα από τη δόση παραµένουν πιθανά αντισταθµιστικά της
κατάργησης του µειωµένου ΦΠΑ στα 32 νησιά του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Αυτό που είναι
δεδοµένο προς το παρόν είναι η µετακίνηση κονδυλίων από άλλες δράσεις του ΠΔΕ.
Επίσης, µένει να φανεί πως θα προσδιοριστεί ο ρόλος του ΔΝΤ και αναλόγως πως θα κλειδώσουν (στην
επόµενη αξιολόγηση) τα πακέτα µέτρων και αντίµετρων του 2019-2020.
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Νέο ραντεβού Κυβέρνησης – Θεσµών στη Νέα Υόρκη
Για επενδύσεις και προαπαιτούµενα
Στο περιθώριο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα και της “µετακίνησης” της επικαιρότητας από τα
προαπαιτούµενα, στα εθνικά θέµατα ξεκινά µία “µετακόµιση” του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης
για την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο κ. Τσακαλώτος (ως βασικός οµιλητής) αλλά και οι Παπαδηµητρίου,
Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής µεγάλων εταιρειών κάνουν βαλίτσες για την Νέα Υόρκη
και το επενδυτικό συνέδριο Capital Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς ΕΕ (Declan Costello από
πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM), ενώ προς το
παρόν δεν προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ.
Μάλιστα ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη, σχεδιάζει σειρά επαφών –
κυρίως µε επενδυτικές εταιρείες – στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραµονής του στις ΗΠΑ
θα παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση “Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” την
Τρίτη, θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο και θα παραθέσει
συνέντευξη τύπου.
Εδώ και καιρό η ανάγκη µιας “οµαλής” χρονικά ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συµφωνίας (SLA) είχε
συνδεθεί µε την προσπάθεια να µην υπάρχουν “σκιές” στο συγκεκριµένο ταξίδι, που έχει διπλό αντικείµενο:
Να γίνει µία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο κεφάλαια για τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά
και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
Η παρουσία των Θεσµών όµως δίδει το περιθώριο ενός νέου γύρου “ζυµώσεων” µε την ελληνική πλευρά για
τα προαπαιτούµενα αλλά και για τα ανοικτά µέτωπα µε επίκεντρο το ύψος της δόσης (που έχει πολύ
χαµηλή βάση εκκίνησης στα 5 δις. ευρώ), τα επόµενα βήµατα για το χρέος και τα επόµενα βήµατα έως την
πολιτική συµφωνία που επιχειρείται στις 22/1.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος χθες ανακάτεψε την
“τράπουλα” στο πεδίο άντλησης ρευστότητας. Θεωρώ ότι θα ενταχθούµε στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης αλλά δεν είναι τόσο κρίσιµο για εµάς όπως πιστεύαµε προηγουµένως, δήλωσε ο Έλληνας
πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNBC. Πρόσθεσε ότι δεν είναι στόχος για µας να έχουµε πρόσβαση
στο QE πριν από το τέλος του προγράµµατος”.
Μένει να φανεί πως η νέα αυτή “τοποθέτηση” της κυβέρνησης αλλά και η πορεία των αποδόσεων των
οµολόγων που προς το παρόν καταγράφουν µεγάλη βελτίωση πως θα αποτιµηθεί στις συναντήσεις που θα
γίνουν στην Ν.Υ. αλλά και στα επόµενα βήµατα που θα καταστρώσει η κυβέρνηση
Κλειδί η εφαρµογή
Η πρώτη και βασικότερη “δέσµευση” όµως της κυβέρνησης είναι να εφαρµόσει την νέα γενιά από
προαπαιτούµενα. Και πλέον τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
Μετά της επαφές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η κυβέρνησης θα πρέπει να σηκώσει “µανίκια”
αποδεικνύοντας την επόµενη Τετάρτη ότι οι πλειστηριασµοί γίνονται και µάλιστα επεκτείνονται σε όλη την
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, ότι οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν, ότι οι δεκάδες νοµοθετικές
διατάξεις έρχονται στη Βουλή µε οµαλότητα και εγκαίρως, δηλαδή στην πλειονότητά τους πριν την 22α
Δεκεµβρίου.
Στα κρίσιµα προαπαιτούµενα περιλαµβάνεται και η ενέργεια, µε την ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ, οι διατάξεις για
τις απεργίες (σ.σ. η διάταξη αποσύρθηκε από τη Βουλή και θα επανακατατεθεί), οι παρεµβάσεις για την
επιλογή στελεχών στο δηµόσιο, για την χρηµατοδότηση των κοµµάτων, για το Κτηµατολόγιο, την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.
Όλα πρέπει να είναι όλα έτοιµα, πριν την 22α Ιανουαρίου που συνεδριάζει το Eurogroup. Εκεί θα
παρουσιαστεί η έκθεση συµµόρφωσης της Κοµισιόν και αν είναι θετική θα υπάρξει πολιτική συµφωνία για
την 3η αξιολόγηση και (σε αυτό το σενάριο) το πακέτο δόσεων µπορεί να έρθει αρχές Φεβρουαρίου.
Σε εκκρεµότητα πέρα από τη δόση παραµένουν πιθανά αντισταθµιστικά της κατάργησης του µειωµένου
ΦΠΑ στα 32 νησιά του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Αυτό που είναι δεδοµένο προς το παρόν είναι η
µετακίνηση κονδυλίων από άλλες δράσεις του ΠΔΕ.
Επίσης, µένει να φανεί πως θα προσδιοριστεί ο ρόλος του ΔΝΤ και αναλόγως πως θα κλειδώσουν (στην
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επόµενη αξιολόγηση) τα πακέτα µέτρων και αντίµετρων του 2019-2020.
capital.gr
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Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ψάχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
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[Newsbeast]: Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ψάχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWSBEAST
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Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street- Το καµπανάκι λήξης θα χτυπήσει ο
Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις
11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ
της Wall Street.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος στους διεθνείς επενδυτές
ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα συµµετέχουν:
•
•
•
•
•

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Θα συζητήσουν σχετικά µε τις εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς
επίσης και σχετικά µε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα.
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[News]: Σαφάρι για επενδυτές στη Νέα Υόρκη από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018 . Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS
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Σαφάρι για επενδυτές στη Νέα Υόρκη από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο

Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall
Street
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
Σχετικά Tags

Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Νέο ραντεβού Κυβέρνησης – Θεσµών στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις και
προαπαιτούµενα
Της Δήµητρας Καδδά
Στο περιθώριο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα και της "μετακίνησης" της επικαιρότητας από τα
προαπαιτούμενα, στα εθνικά θέματα ξεκινά μία "μετακόμιση" του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης
για την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ο κ. Τσακαλώτος (ως βασικός ομιλητής) αλλά και οι Παπαδημητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και
επικεφαλής μεγάλων εταιρειών ετοιμάζουν βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη και το επενδυτικό συνέδριο Capital
Link που λαµβάνει χώρα την Δευτέρα.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των κλιμακίων των Θεσμών από πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από
πλευράς Κoμισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM), ενώ προς το
παρόν δεν προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπου του ΔΝΤ.
Μάλιστα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Ν. Υόρκη. Σχεδιάζει σειρά επαφών - κυρίως με
επενδυτικές εταιρείες - στο περιθώριο του συνεδρίου αλλά και της παραμονής του στις ΗΠΑ, θα
παραβρεθεί επίσης στην εκδήλωση "Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την Τρίτη,
όπου θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο και θα παραχωρήσει
συνέντευξη τύπου.
Εδώ και καιρό η ανάγκη μιας "ομαλής" χρονικά ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συμφωνίας (SLA) είχε
συνδεθεί με την προσπάθεια να μην υπάρχουν "σκιές" στο συγκεκριμένο ταξίδι, που έχει διπλό αντικείμενο:
Να γίνει μία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας με στόχο κεφάλαια για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά
και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
Η παρουσία των Θεσμών όμως δίνει το περιθώριο ενός νέου γύρου "ζυμώσεων" με την ελληνική πλευρά
για τα προαπαιτούμενα αλλά και για τα ανοικτά μέτωπα με επίκεντρο το ύψος της δόσης (που έχει πολύ
χαμηλή βάση εκκίνησης στα 5 δις. ευρώ), τα επόμενα βήματα για το χρέος και τα επόμενα βήματα έως την
πολιτική συµφωνία που επιχειρείται στις 22/1.
Μήνυμα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος χθες ανακάτεψε την
"τράπουλα" στο πεδίο άντλησης ρευστότητας.
"Θεωρώ ότι θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά δεν είναι τόσο κρίσιμο για εμάς
όπως πιστεύαμε προηγουμένως", δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNBC.
Πρόσθεσε ότι δεν είναι στόχος για µας να έχουµε πρόσβαση στο QE πριν από το τέλος του προγράµµατος".
Μένει να φανεί πως η νέα αυτή "τοποθέτηση" της κυβέρνησης αλλά και η πορεία των αποδόσεων των
ομολόγων που προς το παρόν καταγράφουν μεγάλη βελτίωση πως θα αποτιμηθεί στις συναντήσεις που θα
γίνουν στην Ν.Υ. αλλά και στα επόµενα βήµατα που θα καταστρώσει η κυβέρνηση
Κλειδί η εφαρµογή
Η πρώτη και βασικότερη "δέσμευση" όμως της κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει την νέα γενιά από
προαπαιτούµενα. Και πλέον τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
Μετά της επαφές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η κυβέρνησης θα πρέπει να σηκώσει "μανίκια"
αποδεικνύοντας την επόμενη Τετάρτη ότι οι πλειστηριασμοί γίνονται και μάλιστα επεκτείνονται σε όλη την
επικράτεια και για χρέη στο δημόσιο, ότι οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν, ότι οι δεκάδες νομοθετικές
διατάξεις έρχονται στη Βουλή με ομαλότητα και εγκαίρως, δηλαδή στην πλειονότητά τους πριν την 22α
Δεκεµβρίου.
Στα κρίσιμα προαπαιτούμενα περιλαμβάνεται και η ενέργεια, με την ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ, οι διατάξεις για
τις απεργίες (σ.σ. η διάταξη αποσύρθηκε από τη Βουλή και θα επανακατατεθεί), οι παρεμβάσεις για την
επιλογή στελεχών στο δημόσιο, για την χρηματοδότηση των κομμάτων, για το Κτηματολόγιο, την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.
Όλα πρέπει να είναι όλα έτοιμα, πριν την 22α Ιανουαρίου που συνεδριάζει το Eurogroup. Εκεί θα
παρουσιαστεί η έκθεση συμμόρφωσης της Κομισιόν και αν είναι θετική θα υπάρξει πολιτική συμφωνία για
την 3η αξιολόγηση και (σε αυτό το σενάριο) το πακέτο δόσεων µπορεί να έρθει αρχές Φεβρουαρίου.
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Σε εκκρεμότητα πέρα από τη δόση παραμένουν πιθανά αντισταθμιστικά της κατάργησης του μειωμένου
ΦΠΑ στα 32 νησιά του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Αυτό που είναι δεδομένο προς το παρόν είναι η
µετακίνηση κονδυλίων από άλλες δράσεις του ΠΔΕ.
Επίσης, μένει να φανεί πως θα προσδιοριστεί ο ρόλος του ΔΝΤ και αναλόγως πως θα κλειδώσουν (στην
επόµενη αξιολόγηση) τα πακέτα µέτρων και αντίµετρων του 2019-2020.
Ελλάδα
ΗΠΑ
Θεσµοί
κυβέρνηση
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Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ψάχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
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Για επενδυτές στη Wall Street ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Δηµοσίευση: 8 Δεκεµβρίου 2017, 7:37 πµ
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες
της Ευρώπης µε καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του
τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις
αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
Aπό το σενάριο όπου οι κεντρικές τράπεζες χάνουν το σκήπτρο της νοµισµατικής πολιτικής ή το ξέσπασµα
µιας νέας πολιτικής κρίσης
7:09 πµ
Η Saxo Bank, ειδικός στις διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις, δηµοσίευσε σήµερα την καθιερωµένη
ετήσια έκδοση 10 Ακραίες Προβλέψεις για το
5:02 µµ
Εξηνταοκτώ χιλιάδες ευρώ είναι το συνολικό εισόδηµα για τη χρήση του 2015, που δήλωσε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Πόθεν
11:30 πµ
Εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα, στη διεύθυνση
exoikonomisi.ypen.gr, για την υποβολή αιτήσεων για
10:23 πµ
Με µισθούς πείνας που φτάνουν τα 387,96 ευρώ µεικτά αµείβονται 557.000 εργαζόµενοι ή τούλαχιστον
τρεις στους δέκα καταδεικνύοντας
9:40 πµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.

https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http%3A%2F%2Fpentapostagma.blogspot.com%2F
Publication date: 08/12/2017 08:07

https://www.pentapostagma.gr/2017/12/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80...

pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης

https://www.newsbeast.gr/
Publication date: 08/12/2017 07:50
Alexa ranking (Greece): 64
https://www.newsbeast.gr/financial/greek-financial/arthro/3077529

Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ψάχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος για το Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Επενδυτές στην ελίτ της Wall Street ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Στην τελευταία πράξη του δράµατος των Μνηµονίων στρέφει πλέον το βλέµµα του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης µε
καθοριστικό ρόλο για το 2018. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου Μνηµονίου, η συµφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις αγορές αποτελούν το νέο στοίχηµα για τον
υπουργό Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
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Και τώρα το χρέος! Στόχος οι αποφάσεις έως τα µέσα Φεβρουαρίου
Στόχος τω ν Ευρω παίω ν είναι ο προσδιορισµός άµεσα τω ν µέτρω ν ώ στε να κρατήσουν στο πρόγ ραµµα το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο

Με το τυπικό κλείσιµο της αξιολόγησης στις 22 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι συζητήσεις για τα µεσοπρόθεσµα
µέτρα για την αποµείωση του ελληνικού χρέους, όπως αποκάλυψε χθες ο απερχόµενος πρόεδρος του
Eurogroup, Γερούν Ντέισελµπλουµ.
Μετά το τέλος της τρίτης αξιολόγησης, στις αρχές του 2018, θα επανατεθεί το ζήτηµα των µέτρων για το
χρέος, είπε ο κ. Ντέισελµπλουµ. Όπως εξήγησε, ο ESM εφάρµοσε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα (από τον
Ιανουάριο 2017) και από τον Ιανουάριο του 2018, τώρα θα συζητηθούν περισσότερα µέτρα, µε στόχο να
στηριχθεί η ανάκαµψη στην Ελλάδα και µεσοπρόθεσµα να ελαφρυνθεί το βάρος του χρέους.
Ωστόσο ανεπισήµως οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, ενώ κρίσιµες θα είναι οι επαφές που θα έχει στη Νέα
Υόρκη, όπου ήδη βρίσκεται, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να µιλήσει σε
συνέδριο στο οποίο θα παραβρίσκεται και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ αλλά και στελέχη
της τρόικας.
Πλέον στόχος των Ευρωπαίων εταίρων είναι ο προσδιορισµός στις αρχές του 2018 των µέτρων για το
χρέος ώστε να κρατήσουν εντός του προγράµµατος το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το Ταµείο έχει
διαµηνύσει πως θα κρίνει τη συµµετοχή του στο ελληνικό πρόγραµµα κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20
Φεβρουαρίου και η εισήγηση θα είναι θετική µόνο εάν το χρέος είναι βιώσιµο. Όπως είναι τώρα τα
πράγµατα το χρέος δεν είναι βιώσιµο, άρα εάν οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ταµείο στο ελληνικό πρόγραµµα για
τους µήνες που αποµένουν, θα πρέπει να προσδιορίζουν µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου τα µέτρα για το
χρέος.
Σηµειώνεται πως τα µέτρα, δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµα, για το 2018, αφού οι πληρωµές χρεολυσίων
είναι µόλις 4,5 δισ. ευρώ, ενώ οι λήξεις αυξάνονται από το 2019 σε 11 δις. ευρώ, και στα επόµενα
χρόνια. Δηλαδή, εφόσον έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στα µέτρα,δεν «κοστίζει» τίποτα η επίσπευση
των ανακοινώσεων.
Επίσης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο «κούρεµα» του χρέους, δεν υπάρχει και άµεση
επιβάρυνση των δανειστών παρά έµµεση, µε τη µετακύληση για 10-15 χρόνια των λήξεων των δανείων των
χωρών της ευρωζώνης και του ESM/EFSF.
Μέχρι τώρα υπήρχε µια άρνηση από την πλευρά της Γερµανίας, για τον προσδιορισµό των µέτρων,
νωρίτερα από τη λήξη του προγράµµατος, το καλοκαίρι του 2018, αλλά το καλό κλίµα που υπάρχει µε τους
δανειστές, µετά και την εύκολη ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης, ευνοεί την επίσπευση των αποφάσεων.
Το επιχείρηµα της ελληνικής πλευράς είναι ότι από τη στιγµή που οι εταίροι επιχαίρουν µε τον σχεδιασµό
για έξοδο της Ελλάδας στις αγορές και την ενθαρρύνουν, η ανακοίνωση των µεσοπρόθεσµων µέτρων για
το χρέος θα βελτιώσει δραµατικά την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, και θα υποχωρήσουν οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων, καθώς και τα επιτόκια των νέων τίτλων που θα εκδοθούν.
Οι επαφές στις ΗΠΑ
Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, το ταξίδι στις ΗΠΑ του Ευκλείδη Τσακαλώτου αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο
υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Στο διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι το συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών οίκων, µε στόχο να τους πείσει να αγοράσουν ελληνικά οµόλογα.
Παράλληλα όµως, στο ίδιο συνέδριο θα παραβρεθεί και η Κριστίν Λαγκάρντ και παρότι δεν έχει κλείσει
ακόµη συνάντηση θεωρείται βέβαιο ότι θα συναντηθούν και θα συζητήσουν για το χρέος και την
προοπτική συµµετοχής ή όχι του Ταµείου στο ελληνικό πρόγραµµα.
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Η στάση του ΔΝΤ έχει αλλάξει σηµαντικά στο τελευταίο διάστηµα και ειδικά στην πρόσφατη
διαπραγµάτευση, καθώς δεν έφερε καµία απολύτως δυσκολία στην ελληνική πλευρά, εξέλιξη η οποία
συνδέεται µε τη συνάντηση που είχαν τον Οκτώβριο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε τον
Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ.
Προσδοκία της ελληνικής πλευράς είναι να αυξήσει την πίεση το ΔΝΤ στους ευρωπαίους προκειµένου να
επισπευστεί η διευθέτηση του χρέους.
Επίσης, στο ίδιο συνέδριο στη Ν. Υόρκη θα παραβρεθούν τα µέλη των θεσµών, ο Ντέκλαν Κοστέλο της
Κοµισιόν και ο Νίκολα Τζιαµαρόλι του ESM.
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Επιχείρηση «τέλος των µνηµονίων» βάζει σε εφαρµογή η κυβέρνηση – Ψάχνει
επενδυτές για οµόλογα στην Ν. Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και µάλιστα χωρίς καθυστέρηση, η κυβέρνηση επικεντρώνει
την προσοχή της πλέον στο νέο της αφήγηµα που δεν είναι άλλο από την «καθαρή έξοδο από το Μνηµόνιο.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης
µε καθοριστικό ρόλο για το 2018, θέλει πλέον να κινηθεί µε ταχύτητα και να κλείσει και η 4η και τελευταία
αξιολόγηση γρήγορα, ώστε να η συµφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις
αγορές. Αυτό αποτελεί και το νέο στοίχηµα για τον υπουργό Οικονοµικών.
Ο Ευκλ. Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ως το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
Πηγή: www.newsit.gr
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Επιχείρηση «τέλος των µνηµονίων» βάζει σε εφαρµογή η κυβέρνηση – Ψάχνει
επενδυτές για οµόλογα στην Ν. Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και µάλιστα
χωρίς καθυστέρηση, η κυβέρνηση επικεντρώνει την
προσοχή της πλέον στο νέο της αφήγηµα που δεν είναι άλλο
από την «καθαρή έξοδο από το Μνηµόνιο.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Politico µε τις 28 προσωπικότητες της Ευρώπης
µε καθοριστικό ρόλο για το 2018, θέλει πλέον να κινηθεί µε ταχύτητα και να κλείσει και η 4η και τελευταία
αξιολόγηση γρήγορα, ώστε να η συµφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η έξοδος στις
αγορές. Αυτό αποτελεί και το νέο στοίχηµα για τον υπουργό Οικονοµικών.
Ο Ευκλ. Τσακαλώτος βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της
«Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Στο
συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά και
οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Κριστίν Λαγκάρντ
από το ΔΝΤ , ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης που εκκρεµεί από το Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει
χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά
του κεφάλαια. Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
Ντέλια Βελκούλεσκου, ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως
συνέβαινε στις προηγούµενες αξιολογήσεις.
Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε σε χρόνο εξπρές
ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε
κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία. Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και
τα µέτρα λιτότητας ως το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει
προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο να κλείσει τάχιστα η τεχνική
συµφωνία.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΣΕΒ: Σε αναζήτηση «επενδυτών» µε κράχτη την αντιλαϊκή
πολιτική
Στις ΗΠΑ για συζητήσεις µε «επενδυτές» µεταβαίνουν οι υπουργοί Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτος, και
Οικονοµίας, Δ. Παπαδηµητρίου, µε αφορµή το ετήσιο συνέδριο της «Capital Link», αναφορικά µε το ζήτηµα
των επενδύσεων στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 11 Δεκέµβρη.
Το «παρών» θα δώσουν και εκπρόσωποι εγχώριων τραπεζικών οµίλων, «θεσµών» του κουαρτέτου, ξένοι
«επενδυτές» και funds κ.ά., ενώ στα ζητήµατα που θα συζητηθούν βρίσκονται οι παρουσιάσεις των
εξελίξεων και «µεταρρυθµίσεων» στην ελληνική οικονοµία, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η Ενέργεια,
οι υποδοµές, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η ναυτιλία κ.ά.
Βέβαια, ο καλύτερος κράχτης στην επιχείρηση προσέλκυσης «επενδυτών» είναι η κλιµάκωση της
αντιλαϊκής πολιτικής, ενόψει και των νέων αντιλαϊκών νοµοσχεδίων και διατάξεων που θα κατατεθούν
στη Βουλή µε φόντο το κλείσιµο της 3ης «αξιολόγησης». Σε αυτό το φόντο, η πλευρά του ΣΕΒ διαβλέπει
ευκαιρίες ανάκαµψης για τα επιχειρηµατικά κέρδη. Ειδικότερα, οι εγχώριοι βιοµήχανοι, στο «εβδοµαδιαίο
δελτίο» τους, τονίζουν ότι η ανάκαµψη αυτή συντελείται «σε ένα περιβάλλον δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας που έχει κατά το µάλλον ή το ήττον διασφαλισθεί µε τη µείωση των συντάξεων
κατά 14% µεσοσταθµικά από 1/1/2019 και τη µείωση του αφορολόγητου από 1/1/2020».
Ενδοαστικές κόντρες για την εµβάθυνση της ΟΝΕ
Την ίδια ώρα, νέα πεδία ενδοαστικών διαιρέσεων και ανταγωνισµών αρχίζουν να εκδηλώνονται
αναφορικά µε τις πτυχές της «εµβάθυνσης» της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης (ΟΝΕ), µε βάση
βέβαια και τη σχετική δέσµη προτάσεων που δηµοσιοποίησε η πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Υπάρχει έντονα το αίσθηµα στο Γιούρογκρουπ ότι θα πρέπει να υπάρξει µια διάκριση ανάµεσα στον
ρόλο του συµβουλίου των υπουργών Οικονοµικών, και τον ρόλο της Κοµισιόν, η οποία είναι ο φύλακας
των συνθηκών», επισήµανε ο απερχόµενος πρόεδρος, Γ. Ντάισελµπλουµ, σύµφωνα µε τον οποίο οι
προτάσεις της Επιτροπής αναφορικά µε το ρόλο του υπουργού Οικονοµικών της ΕΕ είναι «πολύ
ευρείες και επίσης εξακολουθούν να είναι πολύ αόριστες».
Πρόκειται για πτυχές της ενδοαστικής διαπάλης που αφορούν στην κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων, µε
βάση βέβαια την ενιαία στρατηγική, που αποσκοπεί στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών µονοπωλίων και στην κλιµάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής.
Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται και η διαµάχη γύρω από τον επιµερισµό της χασούρας σε περιπτώσεις
νέων αναταράξεων και διασώσεων κρατών και τραπεζών της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο Γ. Ντάισελµπλουµ, µιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφορικά µε την περίπτωση των µνηµονίων στην
Ελλάδα επανέλαβε ότι «τα πρώτα χρόνια έγιναν λάθη και στα πρώτα προγράµµατα αυτοσχεδιάσαµε».
Οπως είπε, «ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίσαµε τις τράπεζες ήταν δαπανηρός και µη αποτελεσµατικός»
ενώ στο «διά ταύτα» δήλωσε υπέρ της διάσωσης της τραπεζών «µε ίδια µέσα» (bail in), ουσιαστικά δηλαδή
µε «κουρέµατα» µετόχων, οµολογιούχων και καταθετών.
Αποκλίσεις και ανισοµετρίες στην ΕΕ
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Γιούροστατ αναφορικά µε τη διάρθρωση της µάζας των φορολογικών
εσόδων εµφανίζουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των κρατών της ΕΕ.
Στο σύνολο της ΕΕ, για το έτος 2016, οι κάθε είδους φόροι, στους οποίους περιλαµβάνουν και τις
ασφαλιστικές εισφορές, διαµορφώθηκαν στο 40% του ΑΕΠ και στην Ευρωζώνη στο 41,3%.
Τα µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζονται στη Γαλλία µε 47,6%, στη Δανία µε 47,3% και στο Βέλγιο µε 46,8%.
Στον αντίποδα βρίσκονται η Ιρλανδία µε 23,8%, η Ρουµανία µε 26,0% και η Λιθουανία µε 30,2%.
Στην περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας, το ποσοστό αυτό διαµορφώθηκε το 2016 στο 42,1% του
ΑΕΠ (από 39,8% το 2015) καταγράφοντας και τη µεγαλύτερη διόγκωση σε σχέση µε τις άλλες
οικονοµίες. Βέβαια, η συγκεκριµένη εξέλιξη είναι αποτέλεσµα των εντατικότερων ρυθµών της
φοροληστείας απέναντι στα λαϊκά στρώµατα, που εφαρµόζεται από τη σηµερινή κυβέρνηση.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γιούροστατ, ο ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ - γ' τρίµηνο 2017 στην Ευρωζώνη διαµορφώθηκε σε 2,6%. Στη Γερµανία καταγράφεται ρυθµός 2,8%, στη Γαλλία 2,2, στην
Ιταλία 1,7% κ.λπ.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε αναζήτηση
επενδύσεων
Γράφει: Bizznews.gr
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει…
Δείτε τη συνέχεια στο Fortunegreece.com
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Επενδυτές να αγοράσουν ελληνικά οµόλογα στις 3 νέες εκδόσεις αναζητάει
στην Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Επενδυτές να αγοράσουν ελληνικά οµόλογα ψάχνει στην Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Με το βλέµµα στραµµένο στον νέο χρόνο, όπου από τον Φεβρουάριο και µετά θα παιχτεί η
τελευταία πράξη των θρίλερ του Μνηµονίου και της συµφωνίας για την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Γι’ αυτό το σκοπό βρίσκεται από χθες (7/12) στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο
υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, αλλά
και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς όπως είναι τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η C. Lagarde από το
ΔΝΤ, ο D. Costello από την Ε.Ε. και ο Νicola Giamarolli από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το
Ταµείο για το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του
παρατηρητή χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Delia Velculescu (,
ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε στις
προηγούµενες αξιολογήσεις.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που για τους θεσµούς
αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει - σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό- αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα.
Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε
σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις.
Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το
«µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα κρατάει το ΔΝΤ.
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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Greek finance minister at the Capital Link forum
Finance Minister Euclid Tsakalotos is departing Athens on Thursday to attend the 19th Annual Capital Link
Invest in Greece Forum on December 11 in New York.

Tsakalotos will deliver the keynote speech during a luncheon (13:15-14:45, local time), which will be followed by a
press conference at 15:40 local time.
On December 12, the Greek Finance minister will ring the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the
day's session as a guest of Capital Link and the NYSE (15:45 local time).
During his visit in New York, Tsakalotos will be meeting with investment company representatives as well.
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"Πουλάει... Ελλάδα" στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, στις 11
Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

1. ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/12/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/12/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 12

Καμπάνια για την Ελλάδα στις ΗΠΑ
Ανάκριση Τσακαλώτου από επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες Η επίσημη ατζέντα του ταξιδιού του
υπουργού Οικονομικών προβλέπει ομιλία στο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece και συνέντευξη Τύπου
Ιπνεςΐ in Greece που διοργανώνει n
Capital Link την ερχόμενη Δευτέρα
σημαντικών εκπροσώπων
οίκων και τραπεζών
τις ενθαρρυντικές εξελίξεις
κ
Τσακολώτος
την
τεχνική
Ο
αναμένεται να
συμφωνία με
μετά
τους δανειστές το θετικό κλίμα
ομιλία αλλά και να κάνει
στις σχέσεις κυβέρνπσης-θεσμών στις
συνέντευξη Τύπου μετά επιχειρώντας
να κοινοποιήσει μια θετική προοπτική
αποσκευές σ υπουργός Οικονομικών
έχει σειρά επαφών στις ΗΠΑ Η συγκυρία
για την ελληνική οικονομία Αναμφίβολα
το ενδιαφέρον εστιάζεται
πρασφέρεται για να χαρτογραφηθούν
στις σημαντικές επαφές με
οι προθέσεις μεγαλων
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
επενδυτικών οίκων και να
εκπροσώπους επενδυτικών
κοινοποιηθούν στο ευρύ κοι
εταιρειών τις οποίες έχει
να κάνει ο υπουργός κατά
νό με θετικό τρόπο οι εξελίξεις στο
την παραμονή του στις ΗΠΑ Εκεί θα
μέτωπο που στα χρόνια της κρίσης
αποτέλεσε με αρνητικό τρόπο
βρίσκονται και άλλα μέλη της κυβέρνησης
της διεθνούς ειδησεογραφίας
εκπροσωπώντας παραγωγικά υπουργεία
καθώς και πολλοί επιχειρηματίες
Ηδη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο
και τραπεζίτες
διάστημα σε τ03άςίισνν στο εξωτερικό
Οι συναντήσεις και σι επαφές του οικονομικού
σι επενδυτές εμφανίζονται να
επιτελείου είναι σημαντικές με
για την Ελλάδα που βρίσκεται
εκ των πραγμάτων σε κρίσιμο σταυροδρόμι
δεδομένη τη σχεδιαζόμενη επιστροφή
του Δημοσίου στις αγορές ίσως τον
λίγους πια μήνες πριν από την
έξοδο από το μνημόνιο και παραμονές
μήνα αλλά και τη διαρκή
που βρίσκεται σε εξέλιξη στο
όπως όλα δείχνουν μιας νέας ομολογιακής
έκδοσης από το Δημόσιο Χθες
παρασκήνιο εδώ και μήνες για να οικοδομηθεί
μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης
μάλιστα η απόδοση του ελληνικού
με τις αγορές εν όψει της λήξης του τρίτου
ομολόγου παρουσίασε νέα
υποχώρηση κινούμενη στην
μνημονίου τον Αύγουστο του 2018
Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τον
περιοχή του του 4,6 παραμένοντας
που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
επίπεδα
σε
προ κρίσης
σταθερά
Η επίσημη ατζέντα του ταξιδιού του
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των
συζητήσεων Ελλάδας-πιστωτών θα πρέπει
υπουργού Οικονομικών προβλέπει τη
να οικοδομηθεί ένας κουμπαράς
συμμετοχή του στο 1 9ο ετήσιο συνέδριο
Tns

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

παρουσία

χρηματοοικονομικών

Με

πραγματοποιήσει

προγραμματίσει

ελληνικό

τουλάχιστον

1 5 δισ ευρώ που θα
ως ασφάλιστρο κινδύνου
έναντι των αγορών στους πρώτους 1 8
μήνες μετά την έξοδο της χώρας από το
τρίτο μνημόνιο Μεγαλο μέρος αυτού του
αποθέματος θα καλυφθεί από κεφαλαία
τα οποία θα παραμείνουν διαθέσιμα από
λειτουργήσει

fix

rr

Jfcr

ψΓ

ενδιαφέρονται

σημαντική

σχεδιασμό

Αποκλιμάκωση επιτοκίων

στον πρσθαλαμο μέσω των οποίων μπορεί
να υπάρξει μια ροή επενδύσεων που
έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία
να διασφαλίσει μια διατηρήσιμη
ανάκαμψη
Στο πλαίσιο αυτό πολλές είναι οι ερωτήσεις
που αναμένεται να γίνουν για το
στάτους μεγαλων πρότζεκτ με τους επενδυτές
να διερευνούν τη δυνατότητα
αλλά και τη σταθερότητα στη
λήψη και την υλοποίηση δεσμεύσεων
που έχουν αναληφθεί Πρέπει να σημειωθεί
πως στη Νέα Υόρκη αναμένεται να
βρίσκονται και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης στην ομάδα των
θεσμών
προκειμένου

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ερχόμενο

δεκαετούς

σημαντικό

Είναι δε αναμενόμενο υπό κανονικές
συνθήκες n τάση αποκλιμάκωσης στα
επιτόκια των ελληνικών ομολόγων να
συνεχιστεί διευκολύνοντας την έκδοση
νέου ομολόγου στις αρχές του 2018
Πέραν πάντως της εκδοτικής δραστηριότητας
είναι σημαντικό το ενδιαφέρον
ξένων επενδυτών και για μεγαλα έργα
και ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται

επίκεντρο

προσπάθεια

το τρίτο μνημόνιο Θεωρείται όμως
η Ελλάδα να πραγματοποιήσει
κάποιες εκδόσεις 7ετούς 1 θετούς ίσως
και 3ετούς διάρκειας για να τίθεται στα
διακά σε σταθερή τροχιά n σχέση με τις
αγορές

Την Τρίτη

12 Δεκεμβρίου ο υπουργός
Οικονομικών θα παρευρεθεί στην
ειδική εκδήλωση Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης NYSC όπου ο κ
Τσακαλώτος Θα κληθεί να σημάνει
τη λήξη των εργασιών της ημέρας
στο Χρηματιστήριο

επενδύσεων
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Υπερατλαντικός
διάδρομος
επενδύσεων
Πυκνώνουν οι επαφές Ελλήνων και Αμερικανών
με αντικείμενο την οικονομική συνεργασία

Ο unoupyôs

Οικονομίας

και
Δημήτρης
Παπαδημητρίου,
θα βρεθεί την
επόμενη εβδομάδα
στην Αμερική
για να συμμετάσχει
στο συνέδριο
«Invest in
Greece», αλλά
θα συναντηθεί
και με τον Γ. Pos
Ανάπτυξης,

Tns

ΑΛΕΙΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΗ
«comeback» της Ελλάδας στον
τομέα των επενδύσεων είχε υποσχεθεί
ο Αλέξης Τσίπρας στους

To

επιφανείς ομογενείς που συνάντησε
στο Σικάγο και στην Ουάσιγκτον, στο

πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που
πραγματοποίησε στον Λευκό Οίκο τον
περασμένο Οκτώβριο.
Σε εκείνο το ταξίδι υπήρξε ουμφωνία
να ουσταθεί μια κοινή ομάδα εργαατ'ας
από τα δύο υπουργεία Οικονομικών
ΗΠΛ και Ελλάδας, που θα παρακολουθεί
την οικονομική συνεργασία των
δύο χωρών.
Είχε συμφωνηθεί ακόμη, υπό την
τσυ Αμερικανού υπουργού Γουίλμπουρ Ρος, να πραγματοποιηθεί μια
επιχειρηματική αποστολή εντός του
Νοεμβρίου στην Ελλάδα, για να
την εξέλιξη των αμερικανικών
επενδυτικών δραστηριοτήτων,
ενώ είχε τεθεί ως άτυπο ορόσημο και
χρονοδιάγραμμα η Διεθνής Εκθεση
Θεσσαλονίκης του 2018, όπου οι ΗΠΑ
θα είναι τιμώμενη χώρα.
Οι Ελληνοαμερικανοί επενδυτές, οι
οποίοι άκουσαν με προσοχή τον
σε συνομιλίες που είχαμε
μαζί τους μετά το τέλος των ουναντήσεων, είχαν εμφανιστεί συγκρατημένα
αισιόδοξοι, καθώς ήταν μεν καλοδεχούμενες
σι υποσχέσεις του πρωθυπουργού,
ωστόσο -όπως έλεγαν
από λόγια και υποσχέσεις
των προηγούμενων κυβερνήσεων «είχαν
χορτάσει».
Ενάμιση μήνα μετά n Επιτροπή Εργασίας
συστήθηκε και ήδη πραγματοποίησε
δύο συνεδριάσεις. Ο υπουργός
επίβλεψη

παρακολουθήσει

πρωθυπουργό,

χαρακτηριστικό-

Οικονομίας και

δεσμεύσεων που ανέλαβε η ελληνική
κυβέρνηση.
«Οι Αμερικανοί επενδυτές επιθυμούν
ολοένα και περισσότερο να αποκτήσουν
μια πιο φρέσκια ματιά για την Ελλάδα,
χάρη στις προσπάθειες τσυ Αλέξη Τσίπρα και του Αμερικανού πρέσβη στην
Αθήνα Τζ. Πάιστ» δηλώνει στο «Εθνος»
ο διευθυντής του Συμβουλίου
Ηγεστ'ας, Εντι Ζεμενίδης,
Ελληνοαμερικανικής

ο οποίος ήταν μεταξύ των ομογενών
που είχαν ουναντήσεις με επιχειρηματικούς
και πολιτικούς παράγοντες στην
Αθήνα.

Επιμένουν oris λεπτομέρειεε
«Οι επενδυτές», τονίζει ο κ. Ζεμενίδης,
«όπως επίσης και σι φίλοι από την
στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα
Ελλάδα

επιμένουν πολύ στις λεπτομέρειες.
Ποιοι τομείς είναι ώριμοι να αναπτυχθούν;
Ποια είναι τα εμπόδια για να
γίνουν δουλειές στην Ελλάδα; Σε ποιους

τομείς μπορεί να υπάρξει καλύτερη
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα;».
Η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με
Ελληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται
στους τομείς του real θςτΒϋε,
στον τουρισμό, στις ςΐ^Γίτιρς επιχειρήσεις
και στην υψηλή τεχνολογία, ενώ
υπήρξε ουμφωνία το επόμενο διάστημα
να υπαρξουν απευθείας συναντήσεις
με τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες
που θα έρθουν στην Αθήνα.
Οπως δολώνουν παράγοντες που εμπλέκονται
στις συζητήσεις: «Η εκπεφρασμένη
αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού
και η σταθερή υποστήριξη των
εταίρων εμπεδώνουν ένα κλίμα
προς την πολιτεία και την
οικονομία». Και προσθέτουν με νόημα:
εμπιστοσύνης

Ανάπτυξης,

Σίμοι Αναστασόπουλο*
(αριστερά):

οικονομικό σήμβσυλο του πρωθυπουργού
Γιώργο Τσίπρα, από τους οποίους

στε αλλαγή παραγωγικού και

έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι δρομολογούνται
όλες οι κινήσεις για να
π πληγή που κληροδότησαν,

εφαρμογή καινοτόμων και νέων τεχνολογιών,
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης
και επιχειρηματικής ηθικής, με
ενίσχυση της εξωστρέφειας».

επουλωθούν

Δημήτρης ΠαΑυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα
παδημητρίου, θα βρεθεί
αντιπροσωπεία Ελληνοαμερικανών
την επόμενη εβδομάδα
επιχειρηματιών για «follow up»
στην Αμερική για
να συμμετάσχει στο
«Κάνουμε μικρά και άτολμα βήματα
Capital Link στο συνέδριο «Ιηνοςτ in
όταν απαιτούνται πιο τολμηρά βήματα
Greece», αλλά θα συναντηθεί και με
τον Γ. Ρος.
προς τα εμπρός. Η καθυστέρηση όμως
των αποκρατικοποιήσεων, για παράδειγμα,
Αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα
των
αντιπροσωπεία
Ελληνοαμεριδημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις
στους επενδυτές».
κανών επιχειρηματιών που συνάντησε
ο πρωθυπουργός στην Αμερική,
Η αμερικανική αντιπροσωπεία συνάντησε,
να κάνουν το λεγόμενο «follow
επίσης, και τον υπουργό
Νίκο Παππά, αλλά και τον
up», να δουν δηλαδή την πρόοδο των
προκειμένου

Επικρατείας,

η μακροχρόνια κρίση και τσ επενδυτικό

κενό.
«Τα χρόνια της κρίσης και σι αναποτελεσματικές
απόπειρες εξόδου από αυτήν,
πέρα από τις αυταπάτες, ανέδειξαν
τις δισχρονικές παθογένειες της οικονομίας
μας, που εξακολουθούν να
προκαλούν εμπόδια και αντιστάσεις
στις προσπάθειες ανάταξης και αποκατάστασης
της κανονικότητας» τονίζει
ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος.
«Εγινε όμως κατανοητό ότι χρειαζόμα¬

αναπτυξιακού

μοντέλου, με έμφαση στην

Αλλάζει το κλίμα
Η αμερικανική αντιπροσωπεία ανσχώρησε με την αίσθηση ότι το κλίμα για
επενδύσεις στην Ελλάδα σταδιακά
και γίνεται mo φιλικό. «Χρειαζόμαστε
όμως και αλλες διευκρινίσεις. Η
επόμενη ΔΕΘ στη συμπρωτεύουσα
εκτιμώ ότι θα αποτελέσει ορόσημο για
το μέλλον των ελληνοαμερικανικών
συνεργασιών» καταλήγει ο κ. Ζεμενίδης
αλλάζει

·

«Εγινε κατανοητό
ότι χρειαζόμαστε
αλλαγή
παραγωγικού και
αναπτυξιακού
Εντι Ζεμε νίδης (δεξιά):
«Οι Αμερικανοί
επενδυτές επιθυμούν
ολοένα και
περισσότερο να
αποκτήσουν μια
πιο φρέσκια ματιά
για την Ελλάδα»
μοντέλου».
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napapovés
Χριστουγέννων
στη Βουλή

ιο πρώτο πακέτο
προ-απαιιουμένων
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν ΚΩΝΣΤΑ

οιη Βουλή θα
περάσουν οι Boufteuiés
ins KußepvntiKns πλειο
Χριστούγεννα
ijincpias npoonaecbvras να ψηφίσουν
to πρώιο οδυνηρό πακέτο
ιων προ-απαιιουμένων για να
προλάβουν to κλείσιμο ins συμ
φωνίαεσι 1 Ιανουαρίου και να
πάρουν ιην έγκριση συμμόρφω
ans από to Eurogroup
Η διάταξη που αλλάζει to κα
θεστώε λήψη5 αποφάσεων για as
απερΥίεε αποσύρθηκε κυριολεκτικά
ιην ιελευιαία στιγμή μόλιε
to Προεδρείο ins Βου

Οι αριθμοί από
tous υπέρμετροι popous
δεν στηρίζουν το αφήγημα
για έξοδο ans ayopés
KaitÉftosrau Μνημονίου

1

0 EuKflejonsToOKarkôTOS βρίσκεται
ans Η Π Α και ο πρα vpauKos λόγο5του
ταξιδιού του είναι να διαπραγματευτεί
μεοινΚρισυνΛαγκαρντμιανεαοχε
ση ois Ελλάδα με το ΔΝΤ

ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ ΣΥΖΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ο1κΧ7ο"ηεΓο

sss Πρώτοι jef cpopouc
y

μαστική ψηφοφορία και

Ο

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

y

y

ανεργία
y
ξξηξ τελευταίοι στην Ανάπτυξη
υπερψηφίσουν
Επομένω5 η διάταξη

β

oias

Το θέμα ins αναστολή5 αύξη
ons tou ΦΠΑ ota νηοιά tou Αιγαίου
έληξε Μπροστά σιην άρνηση
συζητήσουν

to ενδεχόμενο η κυβέρνηση
avazntà ένα πακέτο
μέτρων και θα το
ανακοινώσει μαζί με τη κοινοτική
χρηματοδότηση των 5 περίπου
εκατομμυρίων ευρω για έργα
υποδομή5 στα νησιά που έχουν
πληγεί από τη θεομηνία και us
αντισταθμιστικών

npoocpuYiKéspoés

κυβέρνηση βιάζεται να κλείσει
us εκκρεμότητεε για να πάρει
την πρώτη δόση των 5,5 δισ ευ
ρώ μέσα στο Φεβρουάριο ώστε
να τολμήσει την έξοδο Otis αγο
Η

έκδοση πολυετού5 ομολόγου
Στα κρίσιμα προαπαιτούμενα
περιλαμβάνονται και η
Ενέργεια με τη ΔΕΗ και τον ΔΕ
ΣΦΑ οι εγκεκριμένε από tous
θεσμούε διατάξει για την επιλογή
στελεχών στο Δημόσιο οι
διατάξει για τη χρηματοδότηση
των κομμάτων για το
την αδειοδότηση
των επιχειρήσεων και την άρση
εμποδίων στην επιχειρηματικότητα
pÉs με

Κτηματολόγιο

Ελλάδα θα εισπράξει συνολικά
18,4δισ ευρώ μετά την Τρίτη
και την Τέταρτη Αξιολόγηση

Η

™

™

tou υπουργείου Εργα

ίων θεσμών να

w

m

Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν
αδιάθετα περισσότερα
από 27 δισ ευρώ από το δάνειο
των 86 δισ ευρώ που έχει
εγκρίνει ο ESM
Τη σπουδή ms κυΒέρνησηε για
έξοδο ans aYopés με την έκδοση
ενό5 πανηγυρικού πολυετού5
ομολόγου εξέφρασε ο iöios ο
πρωθυηουργό5 με την εκπληκτική
δήλωοή του ότι
η ένταξη των ελληνικών
ομολόγων στο Πρόγραμμα Πο
oouKns Χαλάρωσηε QE ins
ΕΚΤ δεν είναι πλέον κρίσιμη για
την πρόσβαση ms Ελλάδα5 ans
ayopés παρά το γεγονό5 ότι
έσπευσε αμέσωε μετά να προσθέσει
ότι πιστεύει neos η ΕΚΤ θα
συμπεριλάβει τελικά την Ελλάδα
στοΠρόγραμμά tns
Η αλήθεια είναι neos οι αριθμοί
δεν στηρίζουν το αφήγημα του
πρωθυπουργού για έξοδο aus
aYopés και το τέλοε των Μνημονίων
Από την πλευρά του ο
unoupYÔs Οικονομικών Ευκλεί
δη5Τσακαλώτο5 βρίσκεται ήδη
μαζί με mus Eupoanaious των
θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο από
πλευρά5 Κομισιόν Φραντσέσκο
Ντούτι από πλευρά5 ΕΚΤ και Νικολό
Τζιαμαρόλι από πλευράε
ESM στη Ν Υόρκη θα συμμε¬

τάσχουν όλοι μαζί στο επενδυτικό
συνέδριο ms Capital Link και
την ερχόμενη Τρίτη θα χτυπήσει
το καμπανάκι ins λήξη5 ins συνε
öpiaons στο Χρηματιστήριο ins
Néas YôpKns στη Wall Street
όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη
Τύπου
Πραγματικόε oroxos του ταξιδιού
tou υπουργού Οικονομικών
Otis ΗΠΑ είναι να διαπραγματευτεί
με τη γενική διευθύντρια του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκόρντ τη νέα
σχέση tns Ελλάδα5 με το Ταμείο

Σύμφωνα με πληροφορίεε ins
η Κριστίν Λαγκόρντ έχει
προτείνει στην Ελλάδα να ενταχθεί
στο Εργαλείο Συντονισμού
ΠοΠιτι Khs Policy Coordination
Instrument PCI ένα νέο πρόγραμμα
του ΔΝΤ to οποίο αν και
δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση
προβλέπει αυστηρή επιτήρηση
και τακτικέε αξιολογήσει
ΒτΚ

Ο τι και αν λέει ο Ευκλείδη5
Τσακαλώτο5 otous Αμερικα

Ελλάδα καταγράφουν ακόμη και
οι Οικονομίε5 χωρών που χαρακτηρίζονται
από βραδεία ανάπτυξη
ônoos η γαλλική και η ιταλική
Οι πρώην pvnpoviaKés χώρε5

Ιρλανδία Πορτογαλία Kùnpos

αλλά και πρώην προβληματικέε
Ισπανία χώρε5 συνεχίζουν να
αναπτύσσονται με πολύ καλού5
ρυθμού Για την Ιρλανδία τα
στοιχεία αφορούν το δεύτερο τρίμηνο
όπου η Οικονομία έτρεχε
με ετήσιο ρυθμό 5,8
Επιπλέον η Eurostat κατέγραψε
τη μεγαλύτερη αύξηση του
δείκτη φορολογία5 και εργοδοτικών
εισφορών oos ποσοστό του
ΑΕΠ για το 201 6
Οι Έλληνεε πληρώνουν φό
pous και εισφορέε που αντιστοιχούν
στο 42,1
του Ακαθάριστου
Εθνικού Εισοδήματθ5 ενώ
στη Ρουμανία οι φόροι μειώνονται
συστηματικά από 28,0 το
201 5 σιο 26,0 το 201 6 στην
από 43,8
στο
Αυστρία
αλλά και στο Βέλγιο
42,9

που δημοσίευσε η Eurostat
δείχνουν ότι η Ελλάδα ήταν και

από 47,6 στο 46,8
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα είναι
η χώρα ms Eupciinns με την υψηλότερη
ανεργία στο 20,5 του

παραμένει η χώρα με m χαμηλότερη
ανάπτυξη στην Ευρώπη
Υψηλότερε5 επιδόσεΐ5 από την

εργατικού δυναμικού 98 1.126
επισήμου
καταγεγραμμένοι
άνεργοι παρά την έκρηξη στΐ5

voûs επενδυτέ5 στο συνέδριο ms
Néas YôpKns τα επίσημα στοιχεία

ελαστικέ5 Θέσεΐ5 εργασία και τη
μαζική μετανάστευση νέων στο
εξωτερικό
Στην
Ελλάδα
εργάζονται
3 800.254 άτομα και με ris ει
otpopés raus στηρίζουν το 1
των ανέργων αλλά και
mus 3.223.768 που καταγράφονται
cos οικονομικά μη ενερ
γό5πληθυσμό5
Σύμφωνα με tis προβλέψει
του ΟΟΣΑ οτην Ελλάδα το
2050 για κάθε 1 00 εργαζομέ
vous θα αντιστοιχούν 7 3 συνταξιούχοι
Το 2075 η κατάσιαση θα
επιδεινωθεί και η νέα αντιστοιχία
θα ανέλθει οε 75 συνταξιούχου5
ανά 1 00 εργαζομένου5 Ενώ
όμω5 θα αυξάνεται ο apiOpos
των συνταξιούχων το Kpàros θα
ξοδεύει λιγότερα για mus συντα
ξιούχουε
Οι KpaaKés δαπάνε5 για συντάξει
στην Ελλάδα ακολουθούν
ανοδική τάση από to
1 990 μέχρι και to 201 3 αλλά
εκτιμάται ncas θα υποχωρήσουν
στο μέλλον λόγω των
εκατομμύριο

δανειακών υποχρεώσεων ins
x(bpas Οι δαπάνε5 ανήλθαν στο
7,4 του ΑΕΠ το 201 3 από
το 2010
το
13,3
1,4
2005 0,4 το 2000 και 9,5
1

1

1

το

1

990

Contents
1. ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 09/12/2017 page 2

2. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ο ΛΟΓΟΣ 09/12/2017 page 1,5

3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ... KONTRA NEWS 09/12/2017 page 8
4. ΕΠΑΦΕΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΕΣΤΙΑ 09/12/2017 page 2

5. ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6. ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 09/12/2017 page 15

7. ΜΑΣΑΖ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
8. ΞΑΝΑ ΣΤΟ BIG APPLE

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 09/12/2017 page 37
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 09/12/2017 page 7

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO 09/12/2017 page 8

9. ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ WALL STREET ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
10. ΜΕ ΓΡΑΒΑΤΑ ΣΤΗ NEW YORK

ΑΞΙΑ 09/12/2017 page 7
ΤΑ ΝΕΑ 09/12/2017 page 34

11. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 09/12/2017 page 11

12. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 09/12/2017 page 1,47

1. ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Publication: . . .ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Date: . . . . . . . .09/12/2017 Clipping Date: . . .09/12/2017
Page: . . . . . . . 2

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΤΖΑΚΑΛΩΤΟΣ
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τοακαλώτος
προκειμένου να συμμετάσχει στο ιοο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
που διοργανώνει η Capital Link στις Δεκεμβρίου 2017
Την Δευτέρα il Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου ΐ3.ι5-ΐ445 ο υπουργός Οικονομικών θα απευθύνει κεντρική
ομιλία ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 1540 στο χώρο του

il

συνεδρίου
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην
ειδική εκδήλωση Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Στις 15-45 ώρα τοπική ο κ Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την λήξη
των εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών
έχει προγραμματίσει σειρά σημαντικών επαφών με εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών
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INVEST IN GREECE

κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη
για προσέλκυση επενδυτών

Η

Σελ 5

2. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Publication: . . .Ο ΛΟΓΟΣ
Date: . . . . . . . .09/12/2017 Clipping Date: . . .09/12/2017
Page: . . . . . . . 5

Η κυβέρνηση στη Ν. Υόρκη

για προσέλκυση επενδυτών

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για να συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 1 1 Δεκεμβρίου
2017, στο Metropolitan Club της Νεας Υόρκης.
Την Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονομικών θα απευθύνει κεντρική ομιλία,
ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξή Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Συνέδριο

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην
εκδήλωση "Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την
οποία διοργανώνει η_Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την ληξη των
εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
έχει προγραμματίσει σειρά σημαντικών επαφών με εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην τοπική ώρα.
Το 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link είναι ένα Διεθνές
Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία
ειδική

Οικονομικών

με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
και οργανισμούς.
Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην
Οικονομία, και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και τις
Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα κρατικά και εται¬
επιχειρηματίες,

Ελληνική

κεφαλαιαγορά

ρικά ομόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και η παγκοσμία ναυτιλία.
Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας θα απευθυνθεί μέσω τηλεοπτικού μηνύματος
στους διεθνείς επενδυτές ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα
συμμετέχουν:

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι και ο
ΟμιλΓΓτήςστο γεύμα
- κ.
Δημήτρης Παπαοημητρίου, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
- κα. 'Ελενα Κουντουρα, Υπουργός Τουρισμού
- κ. Γιώργος
Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και
Υπουργείο Τουρισμού
- κ. Γεώργιος Πιτοιλης, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Οα συζητήσουν σχετικά με πς εξελίξεις, την πορεία και τις προοπτικές της
-

Κεντρικός

Ανάπτυξης,

Ελληνικής Οικονομίας καθώς επίσης και σχετικά με τις επιχειρηματικές και
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στη χωρα.

3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
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Το τέλος της τρίτης αξιολόγησης

φέρνει νέα έξοδο στις αγορές
θα φέρουν

ψ αιψώψ ρίνώψα για ψ ίκομνη ημέρα aw îtj

είναι το πλάνο για
τις νέες εξόδους στις αγορές

θα αντληθούν από πς αγορές τα 6 δις
ευρώ τα οποία θα προστεθούν στα 9
δις ευρώ που θα έρθουν από τα αδιάθετα
κονδύλια του δανείου ESM
Αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες

ΕΤΟΙΜΟ

που θα φέρουν την
απαραίτητη ρευστότητα για την
επόμενη ημέρα από την λήξη του
μνημονίου
Με έναν ή δύο πίλους το οικονομικό
επιτελείο στοχεύει στην άντληση
6 δις ευρώ Το κλίμα σης αγορές
είναι θετικό για μία νέα ελληνική έκδοση
με τους επενδυτές να αποτιμούν
θετικά το κλείσιμο της αξιολόγησης
και τις πμές των ομολόγων να
Σήμερα η πμή του ΙΟετούς
ελληνικού ομολόγου στη δευτερογενή
αγορά είχε αυξηθεί στις 93,25 μονάδες
βάσης και η απόδοση υποχώρησε
κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,59

των επόμενων δώδεκα μηνών Το 20 19

περίπου

βελτιώνονται

κλείσιμο Πέμπτης 4,83
όπως
έδειξε η Ηλεκτρονική Δευτερογενής
Αγορά Τίτλων ΗΔΑΤ της Τράπεζας
της Ελλάδος Κυβέρνηση και θεσμοί
φαίνεται να έχουν στόχο να εκμεταλλευτούν
τα θετικά μηνύματα από το
κλείσιμο της γ αξιολόγησης στο Eu
rogroup της 22 Ιανουαρίου και η έκδοση
ομολόγου αναμένεται από το
τέλος Ιανουαρίου έως τα μέσα
Ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους αναμένεται να
την διαδικασία αμέσως αφού
λάβει την εντολή από την κυβέρνηση
Όλα δείχνουν ότι εκδοθεί επταετής
τίτλος με επιτόκιο μικρότερο του 4
με το τέλος της γ αξιολόγησης και
τριετής τίτλος με επιτόκιο έως 3
με την ολοκλήρωση της δ αξιολόγησης
που αναμένεται να ολοκληρωθεί την
περίοδο Μάιος Ιούνιος Οι αποδόσεις
έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς αν
είναι υψηλότερες από τους στόχους
τότε ο δανεισμός θα είναι πολύ ακριβός
με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση να
Φεβρουαρίου

προχωρήσει

ιον μηρών

Στην Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
ΣΤΗΝ Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος προκειμένου να συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 1 1 Δεκεμβρίου
2017 Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του επίσημου
γεύματος του συνεδρίου 13.15-14.45 ο υπουργός Οικονομικών θα
απευθύνει κεντρική ομιλία ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις
15.40 στο χώρο του συνεδρίου Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο υπουργός
Οικονομικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση Ημέρα της Ελλάδας
στο Χρημαπστήριο της Νέας Υόρκης την οποία διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Στις 15.45
ώρα τοπική ο κ Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών
της ημέρας στο Χρηματιστήριο Κατά τη διάρκεια της παραμονής του
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών έχει προγραμματίσει σειρά
επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
σημαντικών

καταστεί σχεδόν ασύμφορη και να
χρειαστούν είτε νέες εκδόσεις ή εναλλακτική
χρηματοδότηση Με την
Οικονομία να δείχνει σημάδια
βελτίωσης και να παραμένει στον δρόμο
της ανάπτυξης με κάθε νέα έξοδο
οι αποδόσεις είναι όλο και μικρότερες
Στόχος είναι μετά την έξοδο από το
μνημόνιο να πέσουν κοντά στο 3
μέσα στο 20 18 ή σης αρχές του 2019
Η έξοδος από το μνημόνιο εκτός από
την έξοδο από την επιτροπεία σημαίνει
όπ κλείνει και η κάνουλα της φτηνής
ελληνική

χρηματοδότησης από τον ESM που
με επιτόκιο κάτω της μονάδας είναι
η mo φτηνή πηγή χρηματοδότησης
Από τον Αύγουστο και μετά η χώρα
θα πρέπει να καλύπτει πς ανάγκες
χρηματοδότησής της από ης αγορές
κάτι που είναι η συνήθης πρακτική
για πς περισσότερες χώρες
Κυβέρνηση και θεσμοί έχουν αποφασίσει
στην δημιουργία ενός μαξιλαριού
ρευστότητας ύψους 15 16 δις
ευρώ που θα εξασφαλίζει την χρηματοδότηση
για το επόμενο έτος Αυτά

οι ανάγκες χρηματοδότησης φτάνουν
τα 19 δις ευρώ
Σχετικά το Bloomberg είχε επισημάνει
ότι οι νέες εκδόσεις ομολόγων είναι
ένα κρίσιμο βήμα στην προσπάθεια
δημιουργίας ενός buffer ρευστότητας
για την περίοδο μετά το μνημόνιο και
να διασφαλίσει όπ μπορεί να σταθεί
στα πόδια της χωρίς εξωτερική βοήθεια

Ενίσχυση από την ΕΚΤ
με ένταξη στο QE
Από την άλλη πλευρά το πρόγραμμα
Ποσοτικής Χαλάρωσης QE της ΕΚΤ
δεν θεωρείται πλέον ως κλειδί για
την ελληνική Οικονομία Ο ίδιος ο

Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει
υποβαθμίσει την σημασία του με
του στο αμερικανικό CNBC
Από την άλλη πλευρά δεδομένου όπ
το ελληνικό αξιόχρεο αναμένεται να
αναβαθμιστεί από τους οίκους
μετά την έξοδο από το μνημόνιο
και νωρίτερα με την ανακοίνωση
των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους η ΕΚΤ δεν αποκλείεται να
εντάξει την Ελλάδα στο πρόγραμμα
μέσα στο 20 1 8 Η συζήτηση έχει ήδη
ανοίξει στην Φρανκφούρτη αλλά
κανείς δεν βιάζεται
Το μέγεθος της ενίσχυσης θα κριθεί
δηλώσεις

αξιολόγησης

σε μεγάλο βαθμό από την διάρκεια
που θα έχει το πρόγραμμα Το
προβλέπει ότι η ποσοτική
χαλάρωση θα λειτουργεί έως και τον
Σεπτέμβριο του 20 1 8 αλλά αυτό μπορεί
χρονοδιάγραμμα

να αλλάξει
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Επαφές Τσακαλώτου
μέ έπενδυτές στις ΗΠΑ
Μέχρι τέλος του μηνός τά σχέδια νόμου γιά την αξιολόγηση
ΣΤΗΝ Νεα'Υόρκη ευρίσκεται άπό
χθές ό υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος γιά νά συμμετάσχει
στό 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece πού διοργανώνει ή Capital
Link στίς Δεκεμβρίου 2017 Συμφώ
νως πρός τό πρόγραμμα πού άνεκοινώ
θη τήν ερχόμενη Δευτέρα ό υπουργός
Οικονομικών θά απευθύνει ομιλία σέ
επενδυτές εν όψει καί τών νέων εκδόσεων
ομολόγων πού προετοιμάζει ή χώρα
1

1

Τήν Τρίτη 12 Δεκεμβρίου θά παρευρεθεί
στήν ειδική εκδήλωση Ημέρα
της Ελλάδος στό Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης όπου ό υπουργός θά
κληθεί νά σημάνει τήν λήξη τών εργασιών
της ημέρας στό Χρηματιστήριο

Κατά τήν διάρκεια της παραμονής
του στήν Νέα Υόρκη ό υπουργός
έχει προγραμματίσει σειρά
Οικονομικών

επαφών μέ εκπροσώπους επενδυτικών

εταιρειών μέ στόχο τίς εξόδους της
χώρας στίς αγορές Κύριος στόχος του
Υπουργείου Οικονομικών είναι ή συ

γκέντρωσις ενός αποθεματικού περίπου
10-12 δισ εύρώ τό όποιο θά χρησιμοποιηθεί
γιά τήν κάλυψη τών αναγκών

της χώρας μετά τό τέλος του προγράμματος
τόν Αύγουστο τού 20 8
1

Άμα τη άφίξει τού υπουργού στήν
Αθήνα ξεκινά ή σύνταξις τών απαραιτήτων
νομοθετημάτων πού έχουν
μέ τούς θεσμούς γιά τήν
της τρίτης αξιολογήσεως

συμφωνηθεί
ολοκλήρωση

Μεταξύ τών μέτρων πού θά
είναι καί τά ακόλουθα
Καθιέρωσις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
καί γιά οφειλές πρός τήν εφορία
καί τά Ταμεία Οί δανειστές έχουν
θέσει τήν έναρξη τών ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών ώς προϋπόθεση γιά
νά ολοκληρωθεί ή 4η άξιολόγησις 2
Εύθυγρόμμισις τών αντικειμενικών μέ
τίς εμπορικές άξιες στά ακίνητα έως
τόν Μάιο τού 2018 Τυχόν μείωσίς τους
σ.σ σέ αρκετές περιοχές τήςΈλλάδος
οί αντικειμενικές άξίες είναι υψηλότερες
άπό τίς εμπορικές θά άντισταθμι
σθεΐ μέ αυξήσεις στούς συντελεστές
τού ΕΝΦΙΑ ώστε νά μήν διακινδυνεύσει
ή εϊσπραξις τών 2,65 δισ εύρώ σέ
ετήσια βάση 3)Έκκαθάρισις τού ΕΝΦΙΑ
τού 201 8 έως τόν ερχόμενο Ιούνιο

περιλαμβάνουν

1

4 Εφαρμογή φόρου υπεραξίας στίς πω¬

λήσεις τών άκινήτων Ό φόρος θά
μέ συντελεστή 5 στήν διαφορά
μεταξύ της τιμής κτήσεως καί της
τιμής πωλήσεως τών ακινήτων/Υπεραξία
μέχρι 25.000 εύρώ θά είναι άφορο
λόγητη ενώ θά εξαιρούνται τού φόρου
άκίνητα πού έχουν άποκτηθεΐ πρίν άπό
τό 1995 Ό φόρος θά βαρύνει τόν πωλητή
τού άκινήτου άλλά ώς συνήθως
θά πληρώνεται άπό τόν άγοραστή 5
Νέα ρύθμισις έως 120 δόσεις γιά οφειλές
σέ άσφαλιστικά ταμεία καί εφορία
Αφορά εκατ αυτοαπασχολούμενους
μέ χρέη έως 50.000 εύρώ Όσοι οφειλέτες
πληρούν τά κριτήρια τά όποια
προβλέπει ή ρύθμισις γιά τίς 120 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις θά μπορούν νά

υπολογίζεται

1

1

ενταχθούν σέ αυτήν άποπληρώνοντας
τά χρέη τους σέ προθεσμία έως 10 έτη
μέ κούρεμα 85 στίς προσαυξήσεις
καί 6 Κατάργησις τών μειωμένων κατά
30 συντελεστών ΦΠ Α σέ 32 νησιά
τού Αιγαίου Οί συντελεστές ΦΠΑ σέ
αυτά τά νησιά θά αυξηθούν στά επίπεδα
πού ισχύουν καί στήν υπόλοιπη Ελλάδα
επιφέροντας μέ αυτόν τόν τρόπο

κύμα ανατιμήσεων σέ εκατοντάδες
άγαθά καί υπηρεσίες
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΣΕ

ΗΠΑ

Χαλί για επενδυτές
στο έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής
Στις ΗΠΑ προς αναζήτηση επενδυτών ενόψει και της
απόπειρας για τη διέξοδο του ελληνικού κράτους για φρέσκα
δάνεια από τις διεθνείς χρηματαγορές βρίσκεται το

οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχοντας στις
του και το συμπληρωματικό μνημόνιο με την
πλευρά της Ευρωζώνης Αυτό με τη σειρά του εμπεριέχει
και την πρόσθετη ρήτρα του ΔΝΤ σχετικά με την
κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής για την περίπτωση
που δεν βγαίνουν οι στόχοι γύρω από τα πρωτογενή
πλεονάσματα
Στην κυβερνητική αποστολή με αφορμή το ετήσιο
της Capital Link αναφορικά με το ζήτημα των
στην Ελλάδα το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα
Υόρκη στις 11 Δεκέμβρη μετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών
Ευ Τσακαλώτος και Οικονομίας Δ Παπαδημητρί
ου ενώ το παρών θα δώσουν και εκπρόσωποι εγχώριων
τραπεζικών ομίλων θεσμών του κουαρτέτου ξένοι
επενδυτές και funds κ.ά με ατζέντα τις παρουσιάσεις
των εξελίξεων και μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία
τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα την Ενέργεια τις
υποδομές τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
τη ναυτιλία κ.ά
Βέβαια ο καλύτερος κράχτης στην επιχείρηση
επενδυτών είναι η κλιμάκωση της αντιλαϊκής
πολιτικής Ενδεικτικά η πλευρά του ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο
δελτίο της τονίζει ότι η ανάκαμψη των κερδών των
ομίλων συντελείται σε ένα περιβάλλον
πειθαρχίας που έχει κατά το μάλλον ή το ήττον
διασφαλισθεί με τη μείωση των συντάξεων κατά 14
μεσοσταθμικά από 1/1/2019 και τη μείωση του αφορολόγητου
αποσκευές

ταχύτερη

συνέδριο

επενδύσεων

προσέλκυσης

επιχειρηματικών

δημοσιονομικής

από 1/1/2020
Την ίδια ώρα ανοίγει και η συζήτηση αναφορικά με την
επόμενη 4η αξιολόγηση με τα ακόμη 82 προαπαιτούμενα
σε συνέχεια βέβαια των παρεμβάσεων του κύκλου
της 3ης αξιολόγησης και των σχετικών νομοσχεδίων που
αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή σε δόσεις μέσα
στο Δεκέμβρη αλλά και στις αρχές του Γενάρη
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Στη Νέα Υόρκη
ο Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο
υπουργός Οικονομικών
Τσακαλώτος προκειμένου
να συμμετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece που διοργανώνει η
Capital Link Την Δευτέρα 1 1
Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια
του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου ο υπουργός Οικονομικών
θα απευθύνει
ομιλία ενώ Θα
συνέντευξη Τύπου
Την επόμενη ημέρα ο
Οικονομικών θα
παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
Ημέρα της Ελλάδας
στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης την οποία διοργανώνει
Ευκλείδης

κεντρική

ακολουθήσει

υπουργός

η Capital Link σε συνεργασία

με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης Στις 1 5.45 ώρα
τοπική ο κ Τσακαλώτος θα
κληθεί να σημάνει την λήξη
των εργασιών της ημέρας
στο Χρηματιστήριο
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Μασάζ Τσακαλώτου σε επενδυτές
Ρεπορτάζ

Μάριος Ροζάκος
mrozakos@dimokiatianews.gr

ασάζ σε Αμερικανούς
επενδυτές και διεθνή επενδυτικά
κεφάλαια με στόχο
να διευκολυνθεί η έξοδος
από τα Μνημόνια θα κάνει
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα
καλώτος με αφορμή τη συμμετοχή του στο
19ο ετήσιο συνέδριο του Capital Link
Το συνέδριο πραγματοποιείται μεθαύριο

Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και μεταξύ
των ομιλητών θα είναι επίσης οι υπουργοί
Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρί
ου και Τουρισμού Ελενα Κουντουρά η
σύμβουλος του Υπερταμείου
Αποκρατικοποιήσεων Ράνια Αικατερινά

διευθύνουσα

ρη ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ Γιώργος Πι
τσιλής οι επικεφαλής των τεσσάρων συ
στημικών τραπεζών και πολλών μεγάλων
επιχειρήσεων και οργανισμών
Επίσης θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένο

μήνυμα του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα Στο βήμα του συνεδρίου θα βρεθούν
και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών
θεσμών στο κουαρτέτο των δανειστών

Ντέκλαν Κοστέλο Κομισιόν Φραντσέ
σκο Ντρουντι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και Νικόλα Τζαμαριόλι Ευρωπαϊκός

Σε συνέδριο στη Ν Υόρκη
ο υη Οικονομικών με τον
αέρα της συμφωνίας
για την τρίτη αξιολόγηση

Μηχανισμός Σταθερότητας οι οποίοι θα
έχουν έτσι την ευκαιρία για άτυπες συζητήσεις
με τον κ Τσακαλώτο

Στο χρημοτ ιστήριο
υπουργός Οικονομικών που βρίσκεται
ήδη από προχθές στις ΗΠΑ με τον αέρα
της τεχνικής συμφωνίας για την τρίτη
και της αποκλιμάκωσης των
των ελληνικών ομολόγων επιδιώκει
να προετοιμάσει το έδαφος για ης επόμενες
εξόδους της χώρας σης αγορές και
να πείσει τους επενδυτές ότι η οικονομία
μας γυρίζει σελίδα Μάλιστα την Τρίτη θα
σημάνει τη λήξη των εργασιών στο χρημα
ηστήριο της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της
Ημέρας της Ελλάδας
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους ΟΔΔΗΧ είναι έτοιμος για νέα
ομολογιακή έκδοση αμέσως μετά το οριστικό
κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης στο
Ο

αξιολόγηση

αποδόσεων

Ο υπ Οικονομικών Ενκλ Τοακαλώτος

Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου Το
σχέδιο προβλέπει την έκδοση
7ετούς ομολόγου το οποίο στόχος είναι να
έχει απόδοση μικρότερη του 4°/ο Ηδη χθες
η απόδοση του ΙΟετούς κραπκού τίτλου είχε
περιοριστεί στο 4,478 και του 2ετούς
στο 2,279
καταγράφοντας νέο ρεκόρ Το
επόμενο βήμα θα είναι η έκδοση 3ετούς
ομολόγου τον Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο
με την ολοκλήρωση της τέταρτης και
αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου
κυβερνητικό

τελευταίας
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ΙΑΝΑ

ΣΤΟ BIG APPLE

Για να είμαι ειλικρινής δεν διακρίνω και
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μεγάλους

διεθνείς

επενδυτές για πς ελληνικές
αλλά και για πιθανές επενδύσεις

επιχειρήσεις

στη χώρα μας αν κρίνουμε από τους

εκπροσώπους των οίκων και ίων funds
που θα παρευρεθούν από μεθαύριο Δευτέρα
στο 19ο Ετήσιο Invest in Greece
Συνέδριο της Capital Link που θα
στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης Τουλάχιστον αυτό προκύπτει
πραγματοποιηθεί

από όσα έχουν ανακοινωθεί αφού
οι εκπρόσωποι των μεγάλων πορτοφολιών
θα είναι περί τους δέκα Πρόκειται
για τους Citi BNP Paribas Credit Suisse
Goldman Sachs UBS Greek Investment
Bank Axia Ventures Group Ltd Calamos
Investments Invesco WL Ross Co

Waterwheel Capital Management
Hayman Capital Management και
Amerra Capital

9. ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ WALL STREET ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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ins Wall Street
θα χτυπήσει ο Τσακάλωφ

Το καμπανάκι

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

βρίσκεται

ο Ευκλείδης

Τσακαλώτος για
επίσκεψη
Χρηματιστηριακό

πολυήμερη

ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι το
απόγευμα της Τρίτης ia
Δεκεμβρίου α χτυπήσει
το καμπανόκι λήξης
της συνεδρίασης στο
χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης
Ο υπουργός
Οικονομικών δα συμμετάσχει
στο too Ετήσιο
Συνέδριο Invest in
Greece που διοργανώνει
η Capital Link
ενώ δα παρευρεδεί
στην ειδική εκδήλ«·ση
Ημέρα της Ελλόδας

στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης την οποία

διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία με
το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης ενώ την
προηγούμενη ημέρα
Επίσης κατό τη διάρκεια
της παραμονής του στη
Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονομικών έχει
προγραμματίσει σειρά
σημαντικών επαφών με
εκπροσώπους επενδυτικών

εταιρειών

Αλήθεια πόσο καιρό
έχουμε δει υπουργό
Οικονομ ικών της χώρας
μας να κόνει το ίδιο στο
ελληνικό χρηματιστή
ριο;Έσχω να περόσει
την είσοδο
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Με γραβάτα στη New York
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται ήδη στη χριστουγεννιάτικη
Νέα Υόρκη Αλλωστε όπως προκύπτει και από τα πόθεν έσχες που
κατέθεσαν στη Βουλή με τα χρήματα που διαθέτουν από τη δουλειά
τους πριν γίνουν υπουργοί Τσακαλώτος αριστερά και Παπαδημητρίου
δεξιά κάλλιστα θα μπορούσαν να αντέξουν το υψηλό κόστος διαβίωσης

στη μεγαλούπολη ακόμη και αν παρέμεναν εκεί για μεγάλο διάστημα
Ομως η μετακόμιση είναι προσωρινή και για το καλό της χώρας Για
να πείσουν τους διεθνείς επενδυτές ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και
προσφέρει ευκαιρίες για επενδύσεις Πόσους θα πείσουν θα το δούμε
Ευκλείδης και Δημήτρης θα είναι βασικοί ομιλητές στο διεθνές συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη και σε αντιδιαστολή με τον Δημήτρη ο
Ευκλείδης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα Στο Metropolitan
Club όπου πραγματοποιείται το συνέδριο υπάρχει μαθαίνω αυστηρό dress
code Δεν επιτρέπεται να εισέλθει άνδρας χωρίς γραβάτα Ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας ο οποίος είναι επίσης στο πρόγραμμα των κεντρικών
ομιλητών του συνεδρίου θα απευθύνει μήνυμα εξ αποστάσεως Εικάζω
πως δεν φταίει το dress code για την απόφασή του να μην παραβρεθεί
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Διαπιστευτήρια προσαρμογής ζητούν οι θεσμοί
vas τεράστιος

εφαρμοστικός

όγκος

που

πρέπει va λάβει χώρα εντός
του Δεκεμβρίου αλλά και

δεσμευτικές

ανά μήνα

παρεμβάσεις

έως τον Ιούνιο του
2018 περιλαμβάνει n τεχνική
συμφωνία της προηγούμενης
εβδομάδας για την 3η αξιολόγηση
Από την εφαρμογή της
θα κριθεί η δέσμευση της
για ιδιοκτησία
κυβέρνησης

του προγράμματος που ζητούν
οι δανειστές και η εμπιστοσύνη

Έρχονται τα προαπαιτούμενα
και η επιτροπεία διαρκείας
ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΣΤΕΣΤ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ
m

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΔΔΑ dimitra.kadda@capital.gr

που θα δείξουν για να
διαμορφώσουν το πλαίσιο

μετα-μνημονιακής εποπτείας
που προανήγγειλαν στελέχη
της E.E μετά ίο τέλος των
διαπραγματεύσεων

σία του αλλά και για τα μέτρα

φηση του Δημοσίου και τη

αντίμετρα του 2019-2021
για το χρέος τη χρηματοδότηση
που θα λάβει από τον

διερεύνηση ανάθεσης σε ιδιώτες
δραστηριοτήτων για τις
οποίες δεν υπάρχει επάρκεια
δημόσιας κάλυψης Προωθείται
ο νόμος χρηματοδότησης
των κομμάτων αλλά και η

ESM αλλά και για το

φωτογραφίζοντας

ως βασικά πεδία της

τράπεζες τις

εποπτείας

αποκρατικοποιήσεις

την αγορά ενέργειας
και το Δημόσιο
Προς το παρόν σύσσωμο
της κυβέρνησης επιχειρεί να
εκταμιεύσει τη συμφωνία σε
όρους επενδυτικού κλίματος
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού
Στο ετήσιο Capital Link

μαζί με την ενέργεια συμφωνία
για την πώληση του 40
των λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ και τις αποκρατικοποιήσεις
τα τρία μεγάλα πεδία
αξιολόγησης της ελληνικής
κυβέρνησης Στο πεδίο των
απαιτούνται

η κυβέρνηση παρουσία

των τραπεζιτών

εκπροσώπων

ιδιωτικοποιήσεων

μεγάλων ελληνικών
εταιρειών αλλά και των
θεσμών

θα επιχειρήσει τη Δευτέρα
να κοινωνήσει τη συμφωνία
και να περάσει το μήνυμα
της αλλαγής σελίδας

Οι δεσμεύσεις
Για να γίνει αυτό όμως

πιστευτό

θα πρέπει να δώσει

διαπιστευτήρια για την
προσαρμογή που ζητούν οι
αλλά και οι αγορές όχι

δανειστές

μόνο για την εντός αλλά και
για τη μετά Μνημόνιο εποχή
Τα επικαιροποιημένα κείμενα
του Μνημονίου οριστικοποιούνται
και παράλληλα οι εφαρ
μοστικές διατάξεις γράφονται
με εξ αποστάσεως διαπραγ

απο-πολιτικοποίηση ίου
δύο δεσμεύσεις που

Δημοσίου

γ— t y όψει των τεστ αντο
4 χής οι τράπεζες απο
JL τελούν ουσιαστικά

το οικονομικό επιτελείο

Forum

πλαίσιο

μετα-μνημονιακής

0 κ Τσοκαλώτος ει'ναι στη Νέα Υάσκπ νια επενδάσεις και π επιστροφή του στην Αθήνα θα σημάνει
την εκκίνηση της καταιγίδας των εφαρμοστικών του Δεκεμβρίου

σύμφωνα με πληροφορίες
συγκεκριμένα βήματα σε κι
νήσεις-ορόσημα πριν από το
τέλος του Μνημονίου Στο κάδρο
βρίσκεται η εκκίνηση των
εργασιών στο Ελληνικό το

Δεδομένο θεωρούν
οι δανειστές
το πλαίσιο
προσαρμογής της
μετά το Μνημόνιο
εποχής μάχη για
τις δόσεις το χρέος

καιταμέτρα
αντίμετρα

ματευοεις με τους θεσμούς
Και τούτο διότι αμέσως μετά
τις επαφές με επενδυτές στις

ΗΠΑ ξεκινά στην Αθήνα

νιά για να καταστεί εφικτή η
πολιτική συμφωνία στις 22/1
αλλά και τα νέα προαπαιτούμενα
για την 4η αξιολόγηση

ένα μεγάλο κρας-τεστ

Η

χ

λόγος για τα νομοσχέδια
του Δεκεμβρίου
με τα οποία
θα κληθεί να αποδείξει η
την ιδιοκτησία του
Μνημονίου θα ακολουθήσει
νέο κύμα μετά την Πρωτοχρο¬
κυβέρνηση

συμφωνία

Η νέα συμφωνία με τους

περιλαμβάνει τα

1

δανειστές

10

προαπαιτούμενα της 3ης
και τα 75 της 4ης καθώς
και τους όρους για τη μεγάλη
πολιτική διαπραγμάτευση
με το ΔΝΤ για την παρου¬

αξιολόγησης

Ελευθέριος Βενιζέλος η
Εγνατία αλλά και το θριάσιο
τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ Στο
•

πεδίο των αγορών η έμφαση
δίδεται στην πλήρη εφαρμογή
των εργαλειοθηκών του

ΟΟΣΑ αλλά και των

κλειστών

επαγγελμάτων
Στο Δημόσιο πέρα από την
κινητικότητα και την τήρηση
των κανόνων προσλήψεων
αποχωρήσεων ζητούνται
για τη χαρτογρά¬
παρεμβάσεις

μετακινούνται από αξιολόγηση
σε αξιολόγηση

Κοινωνικό κράτος
Στο κοινωνικό πεδίο έρχεται
το νέο πλέγμα οικογενειακών

και προνοιακών

επιδομάτων

αλλά και η εισαγωγής
της ενοιας της λειτουργικής
αναπηρίας Αλλαγές έρχονται
και στις επιδοτήσεις μεταφορών
και ενοικίων

Στο φορολογικό πεδίο οι
αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν
τον Μάιο στις τιμές
ζώνης των ακινήτων μπορεί
να φέρουν αν χρειαστεί
στους συντελεστές του
ΕΝΦΙΑ Άμεσα έρχονται οι
αυξήσεις

ηλεκτρονικοί πλειστηριασμού
και σε χρέη προς το κράτος
Στην υγεία προωθούνται
νέες παρεμβάσεις για τον
εξορθολογισμό της
Στο εργασιακό οι διατάξεις
που αποσύρθηκαν από τη Βουλή

αναμένεται να ενταχθούν εκ
νέου σε νομοσχέδιο έως το τέλος
του έτους
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Επενδυτική φιέστα στη Νέα Υόρκη
για εισηγμένες και Τσακαλώτο
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ΑΝ ΨAIE Ι ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕ ΜΕΡΕΣ

υπουργούς τραπεζίτες επικεφαλής και
στελέχη μεγάλων ελληνικών ομίλων θα
δυσκολευτεί να τους βρει Όλοι τους θα
συμμετάσχουν στο 9ο ετήσιο Greek
Investor Forum της Capital Link στο
1

οποίο θα παρευρεθούν όλες οι ελληνικές
τράπεζες εκπρόσωποι των θεσμών
της κυβέρνησης και μεγάλα ξένα
funds επενδυτικές τράπεζες και

χρηματοοικονομικοί

φορείς

επιθυμούν να υλοποιήσουν στην Ελλάδα
Το παρών θα δώσουν υψηλόβαθμα
στελέχη από τα μεγαλύτερα επενδυτικά
σπίτια μεταξύ των οποίων οι Citi
BNP Paribas Credit Suisse Goldman
Sachs UBS και από ελληνική5 πλευ
pàs η Axia Ventures Group
ΦΕΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ και

η παρουσία των ελληνικών ομίλων
με τα ονόματα εκτός των 4 τραπεζών

των Grivalia ΕΛΠΕ Intralot Lamda
ΣΤΟ φόρουμ

συμμετέχουν κορυφαίοι

διεθνείς επενδυτές μεταξύ των οποίων
ο CEO της Calamos Investments
John Koudounis οι επικεφαλή5 της
WL Ross Co της Waterwheel Capital
Management ms Hayman Capital του
Apollo Management International του
Libra Group και ms Amerra Capital όλοι
îous με άμεσο ενδιαφέρον για Tis επεν
δύσειε που έχουν πραγματοποιήσει ή

Development Μυτιληναίος ΟΠΑΠ ΟΤΕ
Παπαστράτος ΔΕΗ mdés και των

ναυτιλιακών

ομίλων DanaoS Corporation
Euroseas Seaspan Corporation Star
Bulk Carriers Tsakos Energy Navigation
Στη Ν Υόρκη θα βρεθούν eni'ons και
οι υπουργοί Οικονομικών Ανάπτυξης
Τουρισμού o γ.γ Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης και ο διοικητής της

Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων
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Ελληνική καµπάνια επενδύσεων στις ΗΠΑ
Ή
δη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε road show στο εξωτερικό η επενδυτές εµφανίζονται
διερευνητικοί για την Ελλάδα, που βρίσκεται εκ των πραγµάτων σε κρίσιµο σταυροδρόµι, λίγους πια µήνες
πριν την έξοδο από το µνηµόνιο και παραµονές, όπως όλα δείχνουν µιας νέας οµολογιακής έκδοσης από το
δηµόσιο. Χθες µάλιστα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου παρουσίασε νέα σηµαντική
υποχώρηση, κινούµενη στην περιοχή του του 4,6%, παραµένοντας σταθερά σε προ κρίσης επίπεδα.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα, παρουσία σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να πραγµατοποιήσει
οµιλία αλλά και να κάνει συνέντευξη τύπου µετά, επιχειρώντας προφανώς να επικοινωνήσει µια θετική
προοπτική για την ελληνική οικονοµία. Αναµφίβολα όµως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σηµαντικές
επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών τις οποίες έχει προγραµµατίσει να κάνει ο υπουργός κατά
την παραµονή του στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ θα βρίσκονται και άλλα µέλη της κυβέρνησης, εκπροσωπώντας
παραγωγικά οικονοµικά υπουργεία καθώς και πολλοί επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη
σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά και τη διαρκή
προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο εδώ και µήνες για να οικοδοµηθεί µια σταθερή
σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση το σχεδιασµό που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή των συζητήσεων Ελλάδας – πιστωτών θα πρέπει να οικοδοµηθεί ένας «κουµπαράς» τουλάχιστον
15 δισ. ευρώ που θα λειτουργήσει επί της ουσίας ως ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των αγορών στους
πρώτους 18 µήνες µετά την έξοδο της χώρας από το τρίτο µνηµόνιο. Μεγάλο µέρος αυτού του αποθέµατος
θα καλυφθεί από κεφάλαια που θα παραµείνουν διαθέσιµα από το τρίτο µνηµόνιο. Θεωρείται όµως
σηµαντικό η Ελλάδα να µπορέσει να πραγµατοποιήσει και κάποιες εκδόσεις, 7ετούς, 10ετούς ίσως και
3ετούς διάρκειας για να µπαίνει σταδιακά σε σταθερή τροχιά η σχέση µε τις αγορές. Είναι δε
αναµενόµενο, υπό κανονικές συνθήκες η τάση αποκλιµάκωσης στα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων να
συνεχιστεί, διευκολύνοντας την έκδοση νέου οµολόγου στις αρχές του 2018.
Πέραν πάντως της εκδοτικής δραστηριότητας είναι σηµαντικό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και για
µεγάλα έργα και ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται στον προθάλαµο στην Ελλάδα και µέσω των οποίων
µπορεί να υπάρξει µια ροή επενδύσεων που έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική οικονοµία προκειµένου να
διασφαλίσει µια διατηρήσιµη ανάκαµψη. Στο πλαίσιο αυτό πολλές είναι οι ερωτήσεις που αναµένεται να
γίνουν για το status µεγάλων project στην Ελλάδα µε τους επενδυτές να διερευνούν προσεκτικά τις
δυνατότητες επενδύσεων αλλά και τη σταθερότητα στη λήψη και υλοποίηση δεσµεύσεων που έχουν
αναληφθεί. Πρέπει να σηµειωθεί πως στη Νέα Υόρκη αναµένεται να βρίσκονται και οι επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης στην οµάδα των θεσµών.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Ελληνική καµπάνια επενδύσεων στις ΗΠΑ...

Oι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου
στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη...
σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς
αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά και την εν εξελίξει
προσπάθεια, για να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση
εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει της λήξης του τρίτου
µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
Με τις ενθαρρυντικές εξελίξεις µετά την τεχνική
συµφωνία µε τους δανειστές, το θετικό κλίµα στις σχέσεις
κυβέρνησης - θεσµών στις αποσκευές ο υπουργός
Οικονοµικών έχει σειρά επαφών στις ΗΠΑ. Η συγκυρία
προσφέρεται για να χαρτογραφηθούν οι προθέσεις των
µεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων και να
επικοινωνηθούν µε θετικό τρόπο οι εξελίξεις στο ελληνικό
«µέτωπο» που στα χρόνια της κρίσης αποτελέσε εστία
αρνητικής ειδησεογραφίας διεθνώς.
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Ήδη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε
road show στο εξωτερικό η επενδυτές εµφανίζονται
διερευνητικοί για την Ελλάδα, που βρίσκεται εκ των
πραγµάτων σε κρίσιµο σταυροδρόµι, λίγους πια µήνες
πριν την έξοδο από το µνηµόνιο και παραµονές, όπως όλα
δείχνουν µιας νέας οµολογιακής έκδοσης από το δηµόσιο.
Χθες µάλιστα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς
οµολόγου παρουσίασε νέα σηµαντική υποχώρηση,
κινούµενη στην περιοχή του του 4,6%, παραµένοντας
σταθερά σε προ κρίσης επίπεδα.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών
προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο συνέδριο
«Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την
ερχόµενη Δευτέρα, παρουσία σηµαντικών εκπροσώπων
χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Ο κ.
Τσακαλώτος αναµένεται να πραγµατοποιήσει οµιλία αλλά
και να κάνει συνέντευξη τύπου µετά, επιχειρώντας
προφανώς να επικοινωνήσει µια θετική προοπτική για την
ελληνική οικονοµία. Αναµφίβολα όµως το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στις σηµαντικές επαφές µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιριών τις οποίες έχει προγραµµατίσει να
κάνει ο υπουργός κατά την παραµονή του στις ΗΠΑ. Στις
ΗΠΑ θα βρίσκονται και άλλα µέλη της κυβέρνησης,
εκπροσωπώντας παραγωγικά οικονοµικά υπουργεία καθώς
και πολλοί επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου
στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη σχεδιαζόµενη
επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον
ερχόµενο µήνα, αλλά και τη διαρκή προσπάθεια που
βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο εδώ και µήνες για
να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση εµπιστοσύνης µε τις
αγορές, ενόψει της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον
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Αύγουστο του 2018.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση το σχεδιασµό που
σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή των συζητήσεων Ελλάδας – πιστωτών θα πρέπει
να οικοδοµηθεί ένας «κουµπαράς» τουλάχιστον 15 δισ.
ευρώ που θα λειτουργήσει επί της ουσίας ως ασφάλιστρο
κινδύνου έναντι των αγορών στους πρώτους 18 µήνες
µετά την έξοδο της χώρας από το τρίτο µνηµόνιο. Μεγάλο
µέρος αυτού του αποθέµατος θα καλυφθεί από κεφάλαια
που θα παραµείνουν διαθέσιµα από το τρίτο µνηµόνιο.
Θεωρείται όµως σηµαντικό η Ελλάδα να µπορέσει να
πραγµατοποιήσει και κάποιες εκδόσεις, 7ετούς, 10ετούς
ίσως και 3ετούς διάρκειας για να µπαίνει σταδιακά σε
σταθερή τροχιά η σχέση µε τις αγορές. Είναι δε
αναµενόµενο, υπό κανονικές συνθήκες η τάση
αποκλιµάκωσης στα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων να
συνεχιστεί, διευκολύνοντας την έκδοση νέου οµολόγου
στις αρχές του 2018.
Πέραν πάντως της εκδοτικής δραστηριότητας είναι
σηµαντικό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και για µεγάλα
έργα και ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται στον
προθάλαµο στην Ελλάδα και µέσω των οποίων µπορεί να
υπάρξει µια ροή επενδύσεων που έχει απόλυτη ανάγκη η
ελληνική οικονοµία προκειµένου να διασφαλίσει µια
διατηρήσιµη ανάκαµψη. Στο πλαίσιο αυτό πολλές είναι οι
ερωτήσεις που αναµένεται να γίνουν για το status µεγάλων
project στην Ελλάδα µε τους επενδυτές να διερευνούν
προσεκτικά τις δυνατότητες επενδύσεων αλλά και τη
σταθερότητα στη λήψη και υλοποίηση δεσµεύσεων που
έχουν αναληφθεί. Πρέπει να σηµειωθεί πως στη Νέα Υόρκη
αναµένεται να βρίσκονται και οι επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
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Στήριξης στην οµάδα των θεσµών.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα
παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος
θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας
στο Χρηµατιστήριο.
Πηγή: " Έθνος"
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Ελληνική καµπάνια επενδύσεων στις ΗΠΑ
Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη
σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά και την εν
εξελίξει προσπάθεια, για να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει της λήξης
του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
Με τις ενθαρρυντικές εξελίξεις µετά την τεχνική συµφωνία µε τους δανειστές, το θετικό κλίµα στις
σχέσεις κυβέρνησης - θεσµών στις αποσκευές ο υπουργός Οικονοµικών έχει σειρά επαφών στις ΗΠΑ. Η
συγκυρία προσφέρεται για να χαρτογραφηθούν οι προθέσεις των µεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων και
να επικοινωνηθούν µε θετικό τρόπο οι εξελίξεις στο ελληνικό «µέτωπο» που στα χρόνια της κρίσης
αποτελέσε εστία αρνητικής ειδησεογραφίας διεθνώς.
Ήδη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε road show στο εξωτερικό η επενδυτές
εµφανίζονται διερευνητικοί για την Ελλάδα, που βρίσκεται εκ των πραγµάτων σε κρίσιµο σταυροδρόµι,
λίγους πια µήνες πριν την έξοδο από το µνηµόνιο και παραµονές, όπως όλα δείχνουν µιας νέας
οµολογιακής έκδοσης από το δηµόσιο. Χθες µάλιστα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου
παρουσίασε νέα σηµαντική υποχώρηση, κινούµενη στην περιοχή του του 4,6%, παραµένοντας σταθερά σε
προ κρίσης επίπεδα.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα, παρουσία σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να πραγµατοποιήσει
οµιλία αλλά και να κάνει συνέντευξη τύπου µετά, επιχειρώντας προφανώς να επικοινωνήσει µια θετική
προοπτική για την ελληνική οικονοµία. Αναµφίβολα όµως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σηµαντικές
επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών τις οποίες έχει προγραµµατίσει να κάνει ο υπουργός κατά
την παραµονή του στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ θα βρίσκονται και άλλα µέλη της κυβέρνησης, εκπροσωπώντας
παραγωγικά οικονοµικά υπουργεία καθώς και πολλοί επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη
σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά και τη διαρκή
προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο εδώ και µήνες για να οικοδοµηθεί µια σταθερή
σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση το σχεδιασµό που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή των συζητήσεων Ελλάδας – πιστωτών θα πρέπει να οικοδοµηθεί ένας «κουµπαράς» τουλάχιστον
15 δισ. ευρώ που θα λειτουργήσει επί της ουσίας ως ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των αγορών στους
πρώτους 18 µήνες µετά την έξοδο της χώρας από το τρίτο µνηµόνιο. Μεγάλο µέρος αυτού του αποθέµατος
θα καλυφθεί από κεφάλαια που θα παραµείνουν διαθέσιµα από το τρίτο µνηµόνιο. Θεωρείται όµως
σηµαντικό η Ελλάδα να µπορέσει να πραγµατοποιήσει και κάποιες εκδόσεις, 7ετούς, 10ετούς ίσως και
3ετούς διάρκειας για να µπαίνει σταδιακά σε σταθερή τροχιά η σχέση µε τις αγορές. Είναι δε
αναµενόµενο, υπό κανονικές συνθήκες η τάση αποκλιµάκωσης στα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων να
συνεχιστεί, διευκολύνοντας την έκδοση νέου οµολόγου στις αρχές του 2018.
Πέραν πάντως της εκδοτικής δραστηριότητας είναι σηµαντικό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και για
µεγάλα έργα και ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται στον προθάλαµο στην Ελλάδα και µέσω των οποίων
µπορεί να υπάρξει µια ροή επενδύσεων που έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική οικονοµία προκειµένου να
διασφαλίσει µια διατηρήσιµη ανάκαµψη. Στο πλαίσιο αυτό πολλές είναι οι ερωτήσεις που αναµένεται να
γίνουν για το status µεγάλων project στην Ελλάδα µε τους επενδυτές να διερευνούν προσεκτικά τις
δυνατότητες επενδύσεων αλλά και τη σταθερότητα στη λήψη και υλοποίηση δεσµεύσεων που έχουν
αναληφθεί. Πρέπει να σηµειωθεί πως στη Νέα Υόρκη αναµένεται να βρίσκονται και οι επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης στην οµάδα των θεσµών.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Πηγή: Έθνος
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Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και δηµόσιο
Της Δήµητρας Καδδά

Δύο µεγάλα µέτωπα που συνδέονται άµεσα µε τη
χρηµατοδότηση που έχει ήδη δώσει ή που θα
διαθέσει ο ESM το επόµενο...
διάστηµα, καθώς και άλλες δύο παρεµβάσεις που
θεωρούν οι δανειστές κοµβικές για τη µελλοντική
πορεία της Ελλάδος, συνιστούν το σκληρό
πυρήνα των προαπαιτούµενων που θα δώσουν το πράσινο φως όχι µόνο
για την πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση (επιχειρείται να γίνει
στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου) αλλά και για τη µεγάλη συµφωνία που
επιχειρείται να ολοκληρωθεί το Μάιο - Ιούνιο του 2018.
Οι τράπεζες αλλά και ιδιωτικοποιήσεις είναι τα δύο µέτωπα που
συνδέονται άµεσα τα δάνεια του ESM, οι πρώτες λόγω των τεστ αντοχής
που πλησιάζουν και οι δεύτερες λόγω της συµµετοχής των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις στην αποµείωση του χρέους. Και οι θεσµοί φέρεται ότι
θα εποπτεύουν αυστηρά έως και τον Ιούνιο του 2018 όχι µόνο την πορεία
των πλειστηριασµών (ηλεκτρονικών και µη) σε όλη την ελληνική
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, αλλά και ότι θα ζητούν την πιστή
πλέον εφαρµογή ενός αυστηρού προγράµµατος παρεµβάσεων
ολοκλήρωσης των µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων. Οι άλλες δύο
παρεµβάσεις υψηλής προτεραιότητας είναι η αγορά ενέργειας αλλά και
το θέµα του δηµοσίου και της λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων:
· Στο τραπεζικό πεδίο, πέρα από την διενέργεια πλειστηριασµών,
προωθείται η αξιολόγηση του νόµου Κατσέλη, η τροποποίηση του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούνται, σύµφωνα µε
πληροφορίες, συγκεκριµένα βήµατα σε κινήσεις-ορόσηµα πριν από το
τέλος του Μνηµόνιου. Στο κάδρο βρίσκεται η εκκίνηση των εργασιών
στο Ελληνικό, το "Ελευθέριος Βενιζέλος", η Εγνατία, αλλά και το
Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Στην ενέργεια κοµβική είναι η υλοποίηση της συµφωνίας για την
πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
· Στο Δηµόσιο, πέρα από την κινητικότητα και την τήρηση των κανόνων
προσλήψεων/αποχωρήσεων, ζητούνται σύµφωνα µε πληροφορίες
παρεµβάσεις για τη χαρτογράφηση του Δηµοσίου και τη διερεύνηση
ανάθεσης σε ιδιώτες δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει
επάρκεια δηµόσιας κάλυψης. Προωθείται ο νόµος χρηµατοδότησης των
κοµµάτων, αλλά και η απο-πολιτικοποίηση του Δηµοσίου (δύο δεσµεύσεις
που µετακινούνται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση).
Τα µέτωπα της συµφωνίας
Τα µέτωπα ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα. Η νέα συµφωνία µε τους
δανειστές περιλαµβάνει τα 110 προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης
και τα 75 της 4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική
διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά και για τα
µέτρα/ αντίµετρα του 2019-2021) για το χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα
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µέτρα/ αντίµετρα του 2019-2021) για το χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα
λάβει από τον ESM, αλλά και για το "πλαίσιο" µετα-µνηµονιακής
εποπτείας.
Περιλαµβάνουν και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις όπως η ολοκλήρωση
των παρεµβάσεων στις αγορές βάση των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, οι
αλλαγές στις επιδοτήσεις µεταφορών και ενοικίων, οι αλλαγές στην
υγεία για τον "εξορθολογισµό" της δαπάνης µε την γενίκευση των
"θεραπευτικών πρωτοκόλλων" και τον θεσµό της υποχρεωτικής
εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό. Προωθούνται και οι
αλλαγές στο εργασιακό (α.α. οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από τη
Βουλή αναµένεται να ενταχθούν εκ νέου σε νοµοσχέδιο έως το τέλος του
έτους) και στο πλέγµα προνοιακών-οικογενειακών επιδοµάτων. Και
βέβαια, επιβεβαιώνουν την δέσµευση της κυβέρνησης να εφαρµόσει τα
δηµοσιονοµικά µέτρα που συµφωνήθηκαν τον προηγούµενο Μάιο- Ιούνιο
αλλά και να λάβει πρόσθετα µέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο µέλλον.
Οι δεσµεύσεις στους επενδυτές
Η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις στους θεσµούς για την υλοποίηση
ενός τεράστιου εφαρµοστικού "όγκου" εντός του Δεκεµβρίου, αλλά και
την έγκαιρη εφαρµογή των δεσµευτικών ανά µήνα παρεµβάσεων έως τον
Ιούνιο του 2018. Ανάλογες δεσµεύσεις θα δώσει και προς τις αγορές και
τον επενδυτικό κόσµο.
Σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να
εκταµιεύσει τη συµφωνία σε όρους επενδυτικού κλίµατος στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού. Στο ετήσιο Capital Link Forum, η κυβέρνηση,
παρουσία των τραπεζιτών, εκπροσώπων µεγάλων ελληνικών εταιρειών,
αλλά και των "θεσµών", θα επιχειρήσει τη Δευτέρα να "κοινωνήσει" τη
συµφωνία και να περάσει το µήνυµα της "αλλαγής σελίδας". Ήδη ο ΥΠΟΙΚ
Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι στην Νέα Υόρκη και πέρα από το συνέδριο σχεδιάζει σειρά επαφών και
συµµετοχών σε εκδηλώσεις.
Πηγή:capital.gr

http://www.greek-inews.gr/
Publication date: 09/12/2017 12:57
Alexa ranking (Greece): 3240
http://www.greek-inews.gr/2017/12/ellhnikh-kampania-ependusewn-stis-hpa.html

Ελληνική καµπάνια επενδύσεων στις ΗΠΑ
Δηµοσίευση: 12:36 µ.µ. | 9/12/17

=

Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου
στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη σχεδιαζόµενη
επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον
ερχόµενο µήνα, αλλά και την εν εξελίξει προσπάθεια, για να
οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές,
ενόψει της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του
2018
Της Ελευθερίας Αρλαπάνου
Με τις ενθαρρυντικές εξελίξεις µετά την τεχνική συµφωνία µε τους δανειστές, το θετικό κλίµα στις
σχέσεις κυβέρνησης – θεσµών στις αποσκευές ο υπουργός Οικονοµικών έχει σειρά επαφών στις ΗΠΑ. Η
συγκυρία προσφέρεται για να χαρτογραφηθούν οι προθέσεις των µεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων και
να επικοινωνηθούν µε θετικό τρόπο οι εξελίξεις στο ελληνικό «µέτωπο» που στα χρόνια της κρίσης
αποτελέσε εστία αρνητικής ειδησεογραφίας διεθνώς.
Ήδη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε road show στο εξωτερικό η επενδυτές
εµφανίζονται διερευνητικοί για την Ελλάδα, που βρίσκεται εκ των πραγµάτων σε κρίσιµο σταυροδρόµι,
λίγους πια µήνες πριν την έξοδο από το µνηµόνιο και παραµονές, όπως όλα δείχνουν µιας νέας
οµολογιακής έκδοσης από το δηµόσιο. Χθες µάλιστα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου
παρουσίασε νέα σηµαντική υποχώρηση, κινούµενη στην περιοχή του του 4,6%, παραµένοντας σταθερά σε
προ κρίσης επίπεδα.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα, παρουσία σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να πραγµατοποιήσει
οµιλία αλλά και να κάνει συνέντευξη τύπου µετά, επιχειρώντας προφανώς να επικοινωνήσει µια θετική
προοπτική για την ελληνική οικονοµία. Αναµφίβολα όµως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σηµαντικές
επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών τις οποίες έχει προγραµµατίσει να κάνει ο υπουργός κατά
την παραµονή του στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ θα βρίσκονται και άλλα µέλη της κυβέρνησης, εκπροσωπώντας
παραγωγικά οικονοµικά υπουργεία καθώς και πολλοί επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη
σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά και τη διαρκή
προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο εδώ και µήνες για να οικοδοµηθεί µια σταθερή
σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση το σχεδιασµό που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή των συζητήσεων Ελλάδας – πιστωτών θα πρέπει να οικοδοµηθεί ένας «κουµπαράς» τουλάχιστον
15 δισ. ευρώ που θα λειτουργήσει επί της ουσίας ως ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των αγορών στους
πρώτους 18 µήνες µετά την έξοδο της χώρας από το τρίτο µνηµόνιο. Μεγάλο µέρος αυτού του αποθέµατος
θα καλυφθεί από κεφάλαια που θα παραµείνουν διαθέσιµα από το τρίτο µνηµόνιο. Θεωρείται όµως
σηµαντικό η Ελλάδα να µπορέσει να πραγµατοποιήσει και κάποιες εκδόσεις, 7ετούς, 10ετούς ίσως και
3ετούς διάρκειας για να µπαίνει σταδιακά σε σταθερή τροχιά η σχέση µε τις αγορές. Είναι δε
αναµενόµενο, υπό κανονικές συνθήκες η τάση αποκλιµάκωσης στα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων να
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συνεχιστεί, διευκολύνοντας την έκδοση νέου οµολόγου στις αρχές του 2018.
Πέραν πάντως της εκδοτικής δραστηριότητας είναι σηµαντικό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και για
µεγάλα έργα και ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται στον προθάλαµο στην Ελλάδα και µέσω των οποίων
µπορεί να υπάρξει µια ροή επενδύσεων που έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική οικονοµία προκειµένου να
διασφαλίσει µια διατηρήσιµη ανάκαµψη. Στο πλαίσιο αυτό πολλές είναι οι ερωτήσεις που αναµένεται να
γίνουν για το status µεγάλων project στην Ελλάδα µε τους επενδυτές να διερευνούν προσεκτικά τις
δυνατότητες επενδύσεων αλλά και τη σταθερότητα στη λήψη και υλοποίηση δεσµεύσεων που έχουν
αναληφθεί. Πρέπει να σηµειωθεί πως στη Νέα Υόρκη αναµένεται να βρίσκονται και οι επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης στην οµάδα των θεσµών.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Πηγή: Το Έθνος

Σχετικές Ετικέτες: επενδύσειςΗΠΑΟικονοµία
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Σχετικά άρθρα

Διαβάστε ακόµα

Σχόλια αναγνωστών
Αφήστε το σχόλιό σας
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Τα 4 σηµεία - κλειδιά στο στοίχηµα της κυβέρνησης για τον Ιανουάριο - Ο
ρόλος του ESM

Τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και Δηµόσιο είναι τα 4 σηµεία - κλειδιά στα οποία καλείται να
ανταπεξέλθει επαρκώς η κυβέρνηση, προκειµένου όχι µόνο να επιτύχει την πολιτική συµφωνία για την 3η
αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, αλλά και σε βάθος χρόνου τη µεγάλη συµφωνία εξόδου
από την επιτροπεία τον Μάιο - Ιούνιο του 2018. Με δύο εξ αυτών συνδέεται άµεσα ο ESM.
Με ορίζοντα τον Ιούνιο του 2018, οι θεσµοί αναµένεται να µη χαλαρώσουν εκατοστό την αυστηρότατη
εποπτεία στα καυτά ζητήµατα: την επιτυχή διεξαγωγή των πλειστηριασµών, την πιστή εφαρµογή
προγράµµατος ολοκλήρωσης των µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων, την πώληση του 40% των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ, αλλά και τις αλλαγές στο Δηµόσιο που µεταφέρονται από αξιολόγηση σε
αξιολόγηση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο οι τράπεζες, όσο και οι ιδωτικοποιήσεις συνδέονται άµεσα µε τα δάνεια του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ESM, οι µεν τράπεζες λόγω των stress tests που θα διενεργηθούν
στις αρχές του επόµενου έτους, οι δε ιδιωτικοποιήσεις εξαιτίας της συµµετοχής των εσόδων από αυτές
στην αποµείωση του χρέους. Για τη λειτουργία του ESM ως δανειοδότη έχει µιλήσει επανειληµµένως ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας εντονότατες επιφυλάξεις και επισηµαίνοντας την ανάγκη
για λογοδότηση και διαφάνεια.
Ειδικότερα, στους συγκεκριµένους τέσσερις τοµείς προωθούνται τα εξής:
· Τράπεζες: διεξαγωγή πλειστηριασµών, αξιολόγηση του νόµου Κατσέλη, τροποποίηση του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Ιδιωτικοποιήσεις: οι πληροφορίες κάνουν λόγο για απαίτηση των θεσµών για πρόοδο σε βασικά ζητήµατα
πριν από το τέλος του Μνηµόνιου, όπως η εκκίνηση των εργασιών στο Ελληνικό, το "Ελευθέριος
Βενιζέλος", η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Ενέργεια: ύψιστης σηµασίας θεωρείται η υλοποίηση της συµφωνίας για την πώληση του 40% των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
· Δηµόσιο: τήρηση της κινητικότητας και των κανόνων προσλήψεων / αποχωρήσεων. Επιπλέον, προωθείται
όπως και σε προηγούµενες αξιολογήσεις, ο νόµος χρηµατοδότησης των κοµµάτων, αλλά και η αποπολιτικοποίηση του Δηµοσίου.
Η νέα συµφωνία µε τους θεσµούς περιλαµβάνει τα 110 προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της
4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά
και για τα µέτρα / αντίµετρα του 2019-2021) για το χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα λάβει από τον ESM,
αλλά και για την ατζέντα µιας µετα-µνηµονιακής εποπτείας.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα θετική εντύπωση πρέπει να κάνει το οικονοµικό επιτελείο τις επόµενες µέρες
στις ΗΠΑ. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου,
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://www.sportandbusiness.gr/
Publication date: 09/12/2017 12:49
Alexa ranking (Greece): 28092
http://www.sportandbusiness.gr/economia/item/88189-ta-4-simeia-kleidia-sto-stoix...

Το sportandbusiness.gr αναβαθµίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία
ιστοσελίδα που βλέπει µε ξεχωριστή µατιά όλες τις οικονοµικές
ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την
παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενηµέρωσης για την
παγκόσµια αθλητική βιοµηχανία.
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Ελληνική καµπάνια επενδύσεων στις ΗΠΑ
ΘΕΜΑ ΕΘΝΟΣ: Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε
δεδοµένη τη σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά
και την εν εξελίξει προσπάθεια, για να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει
της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018
news247
Δεκεµβρίου 09 2017 12:14
ΘΕΜΑ ΕΘΝΟΣ: Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε
δεδοµένη τη σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά
και την εν εξελίξει προσπάθεια, για να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει
της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018
Της Ελευθερίας Αρλαπάνου
Με τις ενθαρρυντικές εξελίξεις µετά την τεχνική συµφωνία µε τους δανειστές, το θετικό κλίµα στις
σχέσεις κυβέρνησης – θεσµών στις αποσκευές ο υπουργός Οικονοµικών έχει σειρά επαφών στις ΗΠΑ. Η
συγκυρία προσφέρεται για να χαρτογραφηθούν οι προθέσεις των µεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων και
να επικοινωνηθούν µε θετικό τρόπο οι εξελίξεις στο ελληνικό «µέτωπο» που στα χρόνια της κρίσης
αποτελέσε εστία αρνητικής ειδησεογραφίας διεθνώς.
Ήδη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε road show στο εξωτερικό η επενδυτές
εµφανίζονται διερευνητικοί για την Ελλάδα, που βρίσκεται εκ των πραγµάτων σε κρίσιµο σταυροδρόµι,
λίγους πια µήνες πριν την έξοδο από το µνηµόνιο και παραµονές, όπως όλα δείχνουν µιας νέας
οµολογιακής έκδοσης από το δηµόσιο. Χθες µάλιστα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου
παρουσίασε νέα σηµαντική υποχώρηση, κινούµενη στην περιοχή του του 4,6%, παραµένοντας σταθερά σε
προ κρίσης επίπεδα.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα, παρουσία σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να πραγµατοποιήσει
οµιλία αλλά και να κάνει συνέντευξη τύπου µετά, επιχειρώντας προφανώς να επικοινωνήσει µια θετική
προοπτική για την ελληνική οικονοµία. Αναµφίβολα όµως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σηµαντικές
επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών τις οποίες έχει προγραµµατίσει να κάνει ο υπουργός κατά
την παραµονή του στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ θα βρίσκονται και άλλα µέλη της κυβέρνησης, εκπροσωπώντας
παραγωγικά οικονοµικά υπουργεία καθώς και πολλοί επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
Οι συναντήσεις και οι επαφές του οικονοµικού επιτελείου στις ΗΠΑ, είναι σηµαντικές µε δεδοµένη τη
σχεδιαζόµενη επιστροφή του δηµοσίου στις διεθνείς αγορές, ίσως τον ερχόµενο µήνα, αλλά και τη διαρκή
προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο εδώ και µήνες για να οικοδοµηθεί µια σταθερή
σχέση εµπιστοσύνης µε τις αγορές, ενόψει της λήξης του τρίτου µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση το σχεδιασµό που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή των συζητήσεων Ελλάδας – πιστωτών θα πρέπει να οικοδοµηθεί ένας «κουµπαράς» τουλάχιστον
15 δισ. ευρώ που θα λειτουργήσει επί της ουσίας ως ασφάλιστρο κινδύνου έναντι των αγορών στους
πρώτους 18 µήνες µετά την έξοδο της χώρας από το τρίτο µνηµόνιο. Μεγάλο µέρος αυτού του αποθέµατος
θα καλυφθεί από κεφάλαια που θα παραµείνουν διαθέσιµα από το τρίτο µνηµόνιο. Θεωρείται όµως
σηµαντικό η Ελλάδα να µπορέσει να πραγµατοποιήσει και κάποιες εκδόσεις, 7ετούς, 10ετούς ίσως και
3ετούς διάρκειας για να µπαίνει σταδιακά σε σταθερή τροχιά η σχέση µε τις αγορές. Είναι δε
αναµενόµενο, υπό κανονικές συνθήκες η τάση αποκλιµάκωσης στα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων να
συνεχιστεί, διευκολύνοντας την έκδοση νέου οµολόγου στις αρχές του 2018.
Πέραν πάντως της εκδοτικής δραστηριότητας είναι σηµαντικό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και για
µεγάλα έργα και ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται στον προθάλαµο στην Ελλάδα και µέσω των οποίων
µπορεί να υπάρξει µια ροή επενδύσεων που έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική οικονοµία προκειµένου να
διασφαλίσει µια διατηρήσιµη ανάκαµψη. Στο πλαίσιο αυτό πολλές είναι οι ερωτήσεις που αναµένεται να
γίνουν για το status µεγάλων project στην Ελλάδα µε τους επενδυτές να διερευνούν προσεκτικά τις
δυνατότητες επενδύσεων αλλά και τη σταθερότητα στη λήψη και υλοποίηση δεσµεύσεων που έχουν
αναληφθεί. Πρέπει να σηµειωθεί πως στη Νέα Υόρκη αναµένεται να βρίσκονται και οι επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης στην οµάδα των θεσµών.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
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ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Πηγή: Το Έθνος
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Ελληνική καµπάνια επενδύσεων στις ΗΠΑ
Ήδη στις επαφές που γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε road show στο εξωτερικό η επενδυτές
εµφανίζονται διερευνητικοί για την Ελλάδα, που βρίσκεται εκ των πραγµάτων σε κρίσιµο σταυροδρόµι,
λίγους πια µήνες πριν την έξοδο από το µνηµόνιο και παραµονές, όπως όλα δείχνουν µιας νέας
οµολογιακής έκδοσης από το δηµόσιο. Χθες µάλιστα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου
παρουσίασε νέα σηµαντική υποχώρηση, κινούµενη στην περιοχή του του 4,6%, παραµένοντας σταθερά σε
προ κρίσης επίπεδα.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα, παρουσία σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να πραγµατοποιήσει
οµιλία αλλά και να κάνει συνέντευξη τύπου µετά, επιχειρώντας προφανώς να επικοινωνήσει µια θετική
προοπτική για την
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Τα 4 σηµεία – κλειδιά στο στοίχηµα της κυβέρνησης για τον Ιανουάριο

Τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και Δηµόσιο είναι τα 4 σηµεία – κλειδιά στα οποία καλείται να
ανταπεξέλθει επαρκώς η κυβέρνηση, προκειµένου όχι µόνο να επιτύχει την πολιτική συµφωνία για την 3η
αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, αλλά και σε βάθος χρόνου τη µεγάλη συµφωνία εξόδου
από την επιτροπεία τον Μάιο – Ιούνιο του 2018. Με δύο εξ αυτών συνδέεται άµεσα ο ESM.
Με ορίζοντα τον Ιούνιο του 2018, οι θεσµοί αναµένεται να µη χαλαρώσουν εκατοστό την αυστηρότατη
εποπτεία στα καυτά ζητήµατα: την επιτυχή διεξαγωγή των πλειστηριασµών, την πιστή εφαρµογή
προγράµµατος ολοκλήρωσης των µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων, την πώληση του 40% των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ, αλλά και τις αλλαγές στο Δηµόσιο που µεταφέρονται από αξιολόγηση σε
αξιολόγηση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο οι τράπεζες, όσο και οι ιδωτικοποιήσεις συνδέονται άµεσα µε τα δάνεια του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ESM, οι µεν τράπεζες λόγω των stress tests που θα διενεργηθούν
στις αρχές του επόµενου έτους, οι δε ιδιωτικοποιήσεις εξαιτίας της συµµετοχής των εσόδων από αυτές
στην αποµείωση του χρέους. Για τη λειτουργία του ESM ως δανειοδότη έχει µιλήσει επανειληµµένως ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας εντονότατες επιφυλάξεις και επισηµαίνοντας την ανάγκη
για λογοδότηση και διαφάνεια.
Ειδικότερα, στους συγκεκριµένους τέσσερις τοµείς προωθούνται τα εξής:
· Τράπεζες: διεξαγωγή πλειστηριασµών, αξιολόγηση του νόµου Κατσέλη, τροποποίηση του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Ιδιωτικοποιήσεις: οι πληροφορίες κάνουν λόγο για απαίτηση των θεσµών για πρόοδο σε βασικά ζητήµατα
πριν από το τέλος του Μνηµόνιου, όπως η εκκίνηση των εργασιών στο Ελληνικό, το «Ελευθέριος
Βενιζέλος», η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Ενέργεια: ύψιστης σηµασίας θεωρείται η υλοποίηση της συµφωνίας για την πώληση του 40% των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ.
· Δηµόσιο: τήρηση της κινητικότητας και των κανόνων προσλήψεων / αποχωρήσεων. Επιπλέον, προωθείται
όπως και σε προηγούµενες αξιολογήσεις, ο νόµος χρηµατοδότησης των κοµµάτων, αλλά και η αποπολιτικοποίηση του Δηµοσίου.
Η νέα συµφωνία µε τους θεσµούς περιλαµβάνει τα 110 προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της
4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά
και για τα µέτρα / αντίµετρα του 2019-2021) για το χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα λάβει από τον ESM,
αλλά και για την ατζέντα µιας µετα-µνηµονιακής εποπτείας.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα θετική εντύπωση πρέπει να κάνει το οικονοµικό επιτελείο τις επόµενες µέρες
στις ΗΠΑ. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου,
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, θα έχει σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
bigbusiness.gr

https://www.msn.com/el-gr/
Publication date: 09/12/2017 11:04
Alexa ranking (Greece): 60
https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf...

Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και δηµόσιο
© Παρέχεται από: capital.gr
Της Δήµητρας Καδδά
Δύο µεγάλα µέτωπα που συνδέονται άµεσα µε τη χρηµατοδότηση που έχει ήδη δώσει ή που θα διαθέσει ο
ESM το επόµενο διάστηµα, καθώς και άλλες δύο παρεµβάσεις που θεωρούν οι δανειστές κοµβικές για τη
µελλοντική πορεία της Ελλάδος, συνιστούν το σκληρό πυρήνα των προαπαιτούµενων που θα δώσουν το
πράσινο φως όχι µόνο για την πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση (επιχειρείται να γίνει στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου) αλλά και για τη µεγάλη συµφωνία που επιχειρείται να ολοκληρωθεί το
Μάιο - Ιούνιο του 2018.
Οι τράπεζες αλλά και ιδιωτικοποιήσεις είναι τα δύο µέτωπα που συνδέονται άµεσα τα δάνεια του ESM, οι
πρώτες λόγω των τεστ αντοχής που πλησιάζουν και οι δεύτερες λόγω της συµµετοχής των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις στην αποµείωση του χρέους. Και οι θεσµοί φέρεται ότι θα εποπτεύουν αυστηρά έως και
τον Ιούνιο του 2018 όχι µόνο την πορεία των πλειστηριασµών (ηλεκτρονικών και µη) σε όλη την ελληνική
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, αλλά και ότι θα ζητούν την πιστή πλέον εφαρµογή ενός αυστηρού
προγράµµατος παρεµβάσεων ολοκλήρωσης των µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων. Οι άλλες δύο
παρεµβάσεις υψηλής προτεραιότητας είναι η αγορά ενέργειας αλλά και το θέµα του δηµοσίου και της
λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων:
· Στο τραπεζικό πεδίο, πέρα από την διενέργεια πλειστηριασµών, προωθείται η αξιολόγηση του νόµου
Κατσέλη, η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούνται, σύµφωνα µε πληροφορίες, συγκεκριµένα βήµατα σε
κινήσεις-ορόσηµα πριν από το τέλος του Μνηµόνιου. Στο κάδρο βρίσκεται η εκκίνηση των εργασιών στο
Ελληνικό, το "Ελευθέριος Βενιζέλος", η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Στην ενέργεια κοµβική είναι η υλοποίηση της συµφωνίας για την πώληση του 40% των λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ.
· Στο Δηµόσιο, πέρα από την κινητικότητα και την τήρηση των κανόνων προσλήψεων/αποχωρήσεων,
ζητούνται σύµφωνα µε πληροφορίες παρεµβάσεις για τη χαρτογράφηση του Δηµοσίου και τη διερεύνηση
ανάθεσης σε ιδιώτες δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια δηµόσιας κάλυψης. Προωθείται
ο νόµος χρηµατοδότησης των κοµµάτων, αλλά και η απο-πολιτικοποίηση του Δηµοσίου (δύο δεσµεύσεις
που µετακινούνται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση).
Τα µέτωπα της συµφωνίας
Τα µέτωπα ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα. Η νέα συµφωνία µε τους δανειστές περιλαµβάνει τα 110
προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της 4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική
διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά και για τα µέτρα/ αντίµετρα του 2019-2021) για το
χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα λάβει από τον ESM, αλλά και για το "πλαίσιο" µετα-µνηµονιακής
εποπτείας.
Περιλαµβάνουν και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις όπως η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στις αγορές
βάση των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, οι αλλαγές στις επιδοτήσεις µεταφορών και ενοικίων, οι αλλαγές
στην υγεία για τον "εξορθολογισµό" της δαπάνης µε την γενίκευση των "θεραπευτικών πρωτοκόλλων" και
τον θεσµό της υποχρεωτικής εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό. Προωθούνται και οι αλλαγές
στο εργασιακό (α.α. οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από τη Βουλή αναµένεται να ενταχθούν εκ νέου σε
νοµοσχέδιο έως το τέλος του έτους) και στο πλέγµα προνοιακών-οικογενειακών επιδοµάτων. Και βέβαια,
επιβεβαιώνουν την δέσµευση της κυβέρνησης να εφαρµόσει τα δηµοσιονοµικά µέτρα που συµφωνήθηκαν
τον προηγούµενο Μάιο- Ιούνιο αλλά και να λάβει πρόσθετα µέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο µέλλον.
Οι δεσµεύσεις στους επενδυτές
Η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις στους θεσµούς για την υλοποίηση ενός τεράστιου εφαρµοστικού
"όγκου" εντός του Δεκεµβρίου, αλλά και την έγκαιρη εφαρµογή των δεσµευτικών ανά µήνα παρεµβάσεων
έως τον Ιούνιο του 2018. Ανάλογες δεσµεύσεις θα δώσει και προς τις αγορές και τον επενδυτικό κόσµο.
Σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να εκταµιεύσει τη συµφωνία σε όρους
επενδυτικού κλίµατος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στο ετήσιο Capital Link Forum, η κυβέρνηση,
παρουσία των τραπεζιτών, εκπροσώπων µεγάλων ελληνικών εταιρειών, αλλά και των "θεσµών", θα
επιχειρήσει τη Δευτέρα να "κοινωνήσει" τη συµφωνία και να περάσει το µήνυµα της "αλλαγής σελίδας".
Ήδη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι στην Νέα Υόρκη και πέρα από το συνέδριο σχεδιάζει σειρά
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επαφών και συµµετοχών σε εκδηλώσεις.
Διαβάστε ακόµα:
Γ. Σταθάκης: Τα βασικά σηµεία της πολιτικής για τη µετάβαση σε ένα διαφορετικό ενεργειακό µείγµα
Χαρίτσης: Θέλουµε επενδύσεις που δεν "παρκάρουν" στο εξωτερικό όλα τους τα κέρδη
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Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και δηµόσιο
Δύο µεγάλα µέτωπα που συνδέονται άµεσα µε τη χρηµατοδότηση που έχει ήδη δώσει ή που θα διαθέσει ο
ESM το επόµενο διάστηµα, καθώς και άλλες δύο παρεµβάσεις που θεωρούν οι δανειστές κοµβικές για τη
µελλοντική πορεία της Ελλάδος, συνιστούν το σκληρό πυρήνα των προαπαιτούµενων που θα δώσουν το
πράσινο φως όχι µόνο για την πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση (επιχειρείται να γίνει στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου) αλλά και για τη µεγάλη συµφωνία που επιχειρείται να ολοκληρωθεί το
Μάιο – Ιούνιο του 2018.
Της Δήµητρας Καδδά capital.gr
Οι τράπεζες αλλά και ιδιωτικοποιήσεις είναι τα δύο µέτωπα που συνδέονται άµεσα τα δάνεια του ESM, οι
πρώτες λόγω των τεστ αντοχής που πλησιάζουν και οι δεύτερες λόγω της συµµετοχής των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις στην αποµείωση του χρέους. Και οι θεσµοί φέρεται ότι θα εποπτεύουν αυστηρά έως και
τον Ιούνιο του 2018 όχι µόνο την πορεία των πλειστηριασµών (ηλεκτρονικών και µη) σε όλη την ελληνική
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, αλλά και ότι θα ζητούν την πιστή πλέον εφαρµογή ενός αυστηρού
προγράµµατος παρεµβάσεων ολοκλήρωσης των µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων. Οι άλλες δύο
παρεµβάσεις υψηλής προτεραιότητας είναι η αγορά ενέργειας αλλά και το θέµα του δηµοσίου και της
λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων:
· Στο τραπεζικό πεδίο, πέρα από την διενέργεια πλειστηριασµών, προωθείται η αξιολόγηση του νόµου
Κατσέλη, η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούνται, σύµφωνα µε πληροφορίες, συγκεκριµένα βήµατα σε
κινήσεις-ορόσηµα πριν από το τέλος του Μνηµόνιου. Στο κάδρο βρίσκεται η εκκίνηση των εργασιών στο
Ελληνικό, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Στην ενέργεια κοµβική είναι η υλοποίηση της συµφωνίας για την πώληση του 40% των λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ.
· Στο Δηµόσιο, πέρα από την κινητικότητα και την τήρηση των κανόνων προσλήψεων/αποχωρήσεων,
ζητούνται σύµφωνα µε πληροφορίες παρεµβάσεις για τη χαρτογράφηση του Δηµοσίου και τη διερεύνηση
ανάθεσης σε ιδιώτες δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια δηµόσιας κάλυψης. Προωθείται
ο νόµος χρηµατοδότησης των κοµµάτων, αλλά και η απο-πολιτικοποίηση του Δηµοσίου (δύο δεσµεύσεις
που µετακινούνται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση).
Τα µέτωπα της συµφωνίας
Τα µέτωπα ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα. Η νέα συµφωνία µε τους δανειστές περιλαµβάνει τα 110
προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της 4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική
διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά και για τα µέτρα/ αντίµετρα του 2019-2021) για το
χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα λάβει από τον ESM, αλλά και για το «πλαίσιο» µετα-µνηµονιακής
εποπτείας.
Περιλαµβάνουν και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις όπως η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στις αγορές
βάση των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, οι αλλαγές στις επιδοτήσεις µεταφορών και ενοικίων, οι αλλαγές
στην υγεία για τον «εξορθολογισµό» της δαπάνης µε την γενίκευση των «θεραπευτικών πρωτοκόλλων» και
τον θεσµό της υποχρεωτικής εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό. Προωθούνται και οι αλλαγές
στο εργασιακό (α.α. οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από τη Βουλή αναµένεται να ενταχθούν εκ νέου σε
νοµοσχέδιο έως το τέλος του έτους) και στο πλέγµα προνοιακών-οικογενειακών επιδοµάτων. Και βέβαια,
επιβεβαιώνουν την δέσµευση της κυβέρνησης να εφαρµόσει τα δηµοσιονοµικά µέτρα που συµφωνήθηκαν
τον προηγούµενο Μάιο- Ιούνιο αλλά και να λάβει πρόσθετα µέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο µέλλον.
Οι δεσµεύσεις στους επενδυτές
Η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις στους θεσµούς για την υλοποίηση ενός τεράστιου εφαρµοστικού
«όγκου» εντός του Δεκεµβρίου, αλλά και την έγκαιρη εφαρµογή των δεσµευτικών ανά µήνα παρεµβάσεων
έως τον Ιούνιο του 2018. Ανάλογες δεσµεύσεις θα δώσει και προς τις αγορές και τον επενδυτικό κόσµο.
Σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να εκταµιεύσει τη συµφωνία σε όρους
επενδυτικού κλίµατος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στο ετήσιο Capital Link Forum, η κυβέρνηση,
παρουσία των τραπεζιτών, εκπροσώπων µεγάλων ελληνικών εταιρειών, αλλά και των «θεσµών», θα
επιχειρήσει τη Δευτέρα να «κοινωνήσει» τη συµφωνία και να περάσει το µήνυµα της «αλλαγής σελίδας».
Ήδη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι στην Νέα Υόρκη και πέρα από το συνέδριο σχεδιάζει σειρά
επαφών και συµµετοχών σε εκδηλώσεις.
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Μετά τον Ερντογάν, αγώνας δρόµου για προαπαιτούµενα κι επενδύσεις
«Τουλάχιστον κανείς δεν µπορεί να κατηγορήσει τον Ερντογάν για… µυστική διπλωµατία», παρατήρησε µε
ισχυρή δόση σαρκασµού έµπειρος διπλωµατικός συντάκτης.

Τη δεύτερη µέρα της επίσκεψής του, ο κ. Ερντογάν έκανε περιοδεία στην Κοµοτηνή. Προσευχήθηκε στο
τζαµί Κιρ Μαχαλλέ κι επισκέφτηκε µειονοτικό σχολείο.

Απευθυνόµενος στο πλήθος των µελών της µειονότητας που είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτεί, ο
Τούρκος πρόεδρος επανέφερε το ζήτηµα της αναθεώρησης της συνθήκης τη Λωζάννης –«επικαιροποίηση»
είναι η έκφραση που χρησιµοποιεί. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους µειονοτικούς «οµοεθνείς».

Το Μαξίµου κάνει ταµείο

Μετά τον εκνευρισµό που δηµιούργησε στο Μαξίµου η συνέντευξη του κ. Ερντογάν στον Σκάι όπου άνοιξε
θέµα «Λωζάννης», τα χαµόγελα επέστρεψαν.

Η εκτίµηση είναι ότι πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δηµοκρατίας αντιµετώπισαν µε επιτυχία τον
«τυφώνα Ταγίπ» και κράτησαν ακλόνητη την «εθνική γραµµή».

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν µάλιστα χτες βράδυ ότι εντέλει «ο Αλέξης κέρδισε τις εντυπώσεις αφού
εµφανίστηκε απέναντι στον Ερντογάν ως επικεφαλής όλων των Ελλήνων και όχι µόνο µιας κοµµατικής
παράταξης».

Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά αποτελέσµατα της επίσκεψης, αξιωµατούχος του Μαξίµου
υπογράµµισε τις συµφωνίες :

- για την επανέναρξη των συνοµιλιών Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης και Ασφάλειας
(ΜΟΕΑ) και την επανέναρξη των διερευνητικών συνοµιλιών για την υφαλοκρηπίδα,
- για νέα µέτρα στο πλαίσιο της Συµφωνίας ΕΕ
- Τουρκίας που θα συµβάλουν στην αποσυµφόρηση των νησιών,
- για την πραγµατοποίηση του επόµενου Ανώτατου Συµβουλίου Συνεργασίας το συντοµότερο
δυνατόν και τη σύσταση Μικτής Οικονοµικής Επιτροπής.

Η ψήφιση των προαπαιτούµενων

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης Ερντογάν, η κυβέρνηση επιστρέφει σε µνηµονιακούς ρυθµούς.

Ήδη η Έφη Αχτσιόγλου επανακατέθεσε χωρίς αλλαγές την τροπολογία για την αλλαγή στο
συνδικαλιστικό νόµο –για την προκήρυξη απεργίας θα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των
εγγεγραµµένων µελών του σωµατείο.
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Πριν τις γιορτές θα ψηφιστεί το πρώτο πολυνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα της τρίτης
αξιολόγησης, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερο αµέσως µετά τα Φώτα. Τα πάντα πρέπει να έχουν
ψηφιστεί πριν της 22 Γενάρη οπότε συνεδριάζει το Eurogroup για να κλείσει τυπικά την τρίτη αξιολόγηση
και να εκταµιευτεί η δόση.

Ο Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη

Την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν προσγειωνόταν στην Αθήνα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απογειωνόταν
για Νέα Υόρκη. Σκοπός του ταξιδιού του ΥΠΟΙΚ δεν είναι άλλος από την άγρα επενδύσεων. Παρά τους
καθησυχαστικούς τόνους που υιοθετήθηκαν δηµοσίως, η ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
χτύπησε «καµπανάκι» στην οδό Νίκης.

Η ανάπτυξη στο τρίτο τρίµηνο κινήθηκε στο 1,3 % έναντι στόχου 1,6%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 8%.

Ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει τη Δευτέρα στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Τρίτη ο κ. Τσακαλώτος θα
παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Μένει να δούµε αν θα
τους πείσει…
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Μετά τον Ερντογάν, αγώνας δρόµου για προαπαιτούµενα κι επενδύσεις
Newsroom , CNN Greece
Ο Ταγίπ Ερντογάν αναχώρησε χτες βράδυ για την Τουρκία, ολοκληρώνοντας τη διήµερη επίσκεψή
του στην Ελλάδα. Μια επίσκεψη που µόνο συνηθισµένη δεν ήταν, αφού ο Τούρκος πρόεδρος
αντιπαρατέθηκε δηµόσια µε τους Αλέξη Τσίπρα και Προκόπη Παυλόπουλο για το σύνολο της
ατζέντας των ελληνοτουρκικών θεµάτων.
«Τουλάχιστον κανείς δεν µπορεί να κατηγορήσει τον Ερντογάν για… µυστική διπλωµατία», παρατήρησε µε
ισχυρή δόση σαρκασµού έµπειρος διπλωµατικός συντάκτης.
Τη δεύτερη µέρα της επίσκεψής του, ο κ. Ερντογάν έκανε περιοδεία στην Κοµοτηνή. Προσευχήθηκε στο
τζαµί Κιρ Μαχαλλέ κι επισκέφτηκε µειονοτικό σχολείο.
Απευθυνόµενος στο πλήθος των µελών της µειονότητας που είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτεί, ο
Τούρκος πρόεδρος επανέφερε το ζήτηµα της αναθεώρησης της συνθήκης τη Λωζάννης –«επικαιροποίηση»
είναι η έκφραση που χρησιµοποιεί. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους µειονοτικούς «οµοεθνείς».
Μετά τον εκνευρισµό που δηµιούργησε στο Μαξίµου η συνέντευξη του κ. Ερντογάν στον Σκάι όπου άνοιξε
θέµα «Λωζάννης», τα χαµόγελα επέστρεψαν.
Η εκτίµηση είναι ότι πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δηµοκρατίας αντιµετώπισαν µε επιτυχία τον
«τυφώνα Ταγίπ» και κράτησαν ακλόνητη την «εθνική γραµµή».
Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν µάλιστα χτες βράδυ ότι εντέλει «ο Αλέξης κέρδισε τις εντυπώσεις αφού
εµφανίστηκε απέναντι στον Ερντογάν ως επικεφαλής όλων των Ελλήνων και όχι µόνο µιας κοµµατικής
παράταξης».
Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά αποτελέσµατα της επίσκεψης, αξιωµατούχος του Μαξίµου
υπογράµµισε τις συµφωνίες :
- για την επανέναρξη των συνοµιλιών Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης και Ασφάλειας
(ΜΟΕΑ) και την επανέναρξη των διερευνητικών συνοµιλιών για την υφαλοκρηπίδα,
- για νέα µέτρα στο πλαίσιο της Συµφωνίας ΕΕ
- Τουρκίας που θα συµβάλουν στην αποσυµφόρηση των νησιών,
- για την πραγµατοποίηση του επόµενου Ανώτατου Συµβουλίου Συνεργασίας το συντοµότερο
δυνατόν και τη σύσταση Μικτής Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης Ερντογάν, η κυβέρνηση επιστρέφει σε µνηµονιακούς ρυθµούς.
Ήδη η Έφη Αχτσιόγλου επανακατέθεσε χωρίς αλλαγές την τροπολογία για την αλλαγή στο
συνδικαλιστικό νόµο –για την προκήρυξη απεργίας θα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των
εγγεγραµµένων µελών του σωµατείο.
Πριν τις γιορτές θα ψηφιστεί το πρώτο πολυνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα της τρίτης
αξιολόγησης, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερο αµέσως µετά τα Φώτα. Τα πάντα πρέπει να έχουν
ψηφιστεί πριν της 22 Γενάρη οπότε συνεδριάζει το Eurogroup για να κλείσει τυπικά την τρίτη αξιολόγηση
και να εκταµιευτεί η δόση.
Την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν προσγειωνόταν στην Αθήνα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απογειωνόταν
για Νέα Υόρκη. Σκοπός του ταξιδιού του ΥΠΟΙΚ δεν είναι άλλος από την άγρα επενδύσεων. Παρά τους
καθησυχαστικούς τόνους που υιοθετήθηκαν δηµοσίως, η ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
χτύπησε «καµπανάκι» στην οδό Νίκης.
Η ανάπτυξη στο τρίτο τρίµηνο κινήθηκε στο 1,3 % έναντι στόχου 1,6%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 8%.
Ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει τη Δευτέρα στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Τρίτη ο κ. Τσακαλώτος θα
παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μάλιστα, θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Μένει να δούµε αν θα
τους πείσει…
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Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και δηµόσιο - Τα µέτωπα
της συµφωνίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
9.12.2017 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις,
ενέργεια και δηµόσιο - Τα µέτωπα της
συµφωνίας

EMAIL
Εκτύπωση

Δύο µεγάλα µέτωπα που συνδέονται άµεσα µε τη χρηµατοδότηση που έχει ήδη δώσει ή που θα διαθέσει ο
ESM το επόµενο διάστηµα, καθώς και άλλες δύο παρεµβάσεις που θεωρούν οι δανειστές κοµβικές για τη
µελλοντική πορεία της Ελλάδος, συνιστούν το σκληρό πυρήνα των προαπαιτούµενων που θα δώσουν το
πράσινο φως όχι µόνο για την πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση (επιχειρείται να γίνει στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου) αλλά και για τη µεγάλη συµφωνία που επιχειρείται να ολοκληρωθεί το
Μάιο - Ιούνιο του 2018.
Οι τράπεζες αλλά και ιδιωτικοποιήσεις είναι τα δύο µέτωπα που συνδέονται άµεσα τα δάνεια του ESM, οι
πρώτες λόγω των τεστ αντοχής που πλησιάζουν και οι δεύτερες λόγω της συµµετοχής των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις στην αποµείωση του χρέους. Και οι θεσµοί φέρεται ότι θα εποπτεύουν αυστηρά έως και
τον Ιούνιο του 2018 όχι µόνο την πορεία των πλειστηριασµών (ηλεκτρονικών και µη) σε όλη την ελληνική
επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, αλλά και ότι θα ζητούν την πιστή πλέον εφαρµογή ενός αυστηρού
προγράµµατος παρεµβάσεων ολοκλήρωσης των µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων. Οι άλλες δύο
παρεµβάσεις υψηλής προτεραιότητας είναι η αγορά ενέργειας αλλά και το θέµα του δηµοσίου και της
λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων:
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- Στο τραπεζικό πεδίο, πέρα από την διενέργεια πλειστηριασµών, προωθείται η αξιολόγηση του νόµου
Κατσέλη, η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
- Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούνται, σύµφωνα µε πληροφορίες, συγκεκριµένα βήµατα σε
κινήσεις-ορόσηµα πριν από το τέλος του Μνηµόνιου. Στο κάδρο βρίσκεται η εκκίνηση των εργασιών στο
Ελληνικό, το "Ελευθέριος Βενιζέλος", η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
- Στην ενέργεια κοµβική είναι η υλοποίηση της συµφωνίας για την πώληση του 40% των λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ.
- Στο Δηµόσιο, πέρα από την κινητικότητα και την τήρηση των κανόνων προσλήψεων/αποχωρήσεων,
ζητούνται σύµφωνα µε πληροφορίες παρεµβάσεις για τη χαρτογράφηση του Δηµοσίου και τη διερεύνηση
ανάθεσης σε ιδιώτες δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια δηµόσιας κάλυψης. Προωθείται
ο νόµος χρηµατοδότησης των κοµµάτων, αλλά και η απο-πολιτικοποίηση του Δηµοσίου (δύο δεσµεύσεις
που µετακινούνται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση).
Τα µέτωπα της συµφωνίας
Τα µέτωπα ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα. Η νέα συµφωνία µε τους δανειστές περιλαµβάνει τα 110
προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της 4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική
διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά και για τα µέτρα/ αντίµετρα του 2019-2021) για το
χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα λάβει από τον ESM, αλλά και για το "πλαίσιο" µετα-µνηµονιακής
εποπτείας.
Περιλαµβάνουν και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις όπως η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στις αγορές
βάση των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, οι αλλαγές στις επιδοτήσεις µεταφορών και ενοικίων, οι αλλαγές
στην υγεία για τον "εξορθολογισµό" της δαπάνης µε την γενίκευση των "θεραπευτικών πρωτοκόλλων" και
τον θεσµό της υποχρεωτικής εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό. Προωθούνται και οι αλλαγές
στο εργασιακό (α.α. οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από τη Βουλή αναµένεται να ενταχθούν εκ νέου σε
νοµοσχέδιο έως το τέλος του έτους) και στο πλέγµα προνοιακών-οικογενειακών επιδοµάτων. Και βέβαια,
επιβεβαιώνουν την δέσµευση της κυβέρνησης να εφαρµόσει τα δηµοσιονοµικά µέτρα που συµφωνήθηκαν
τον προηγούµενο Μάιο- Ιούνιο αλλά και να λάβει πρόσθετα µέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο µέλλον.
Οι δεσµεύσεις στους επενδυτές
Η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις στους θεσµούς για την υλοποίηση ενός τεράστιου εφαρµοστικού
"όγκου" εντός του Δεκεµβρίου, αλλά και την έγκαιρη εφαρµογή των δεσµευτικών ανά µήνα παρεµβάσεων
έως τον Ιούνιο του 2018. Ανάλογες δεσµεύσεις θα δώσει και προς τις αγορές και τον επενδυτικό κόσµο.
Σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να εκταµιεύσει τη συµφωνία σε όρους
επενδυτικού κλίµατος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στο ετήσιο Capital Link Forum, η κυβέρνηση,
παρουσία των τραπεζιτών, εκπροσώπων µεγάλων ελληνικών εταιρειών, αλλά και των "θεσµών", θα
επιχειρήσει τη Δευτέρα να "κοινωνήσει" τη συµφωνία και να περάσει το µήνυµα της "αλλαγής σελίδας".
Ήδη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι στην Νέα Υόρκη και πέρα από το συνέδριο σχεδιάζει σειρά
επαφών και συµµετοχών σε εκδηλώσεις.
Πηγή: capital
Κυβέρνηση
Τράπεζες
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Τα 2+1 κλειδιά της ανάκαµψης της ναυτιλίας
Η Κίνα έχει γίνει το «βαρόµετρο» για τη ναυλαγορά και τις αξίες των πλοίων στο τοµέα του ξηρού- χύδην
φορτίου.
Όπως σηµειώνει σε ανάλυσή του ο ναυλοµεσιτικός οίκος Allied Shipbroking, που δηµοσιεύεται στην
εβδοµαδιαία επισκόπηση της εταιρείας χρηµατοοικονοµικών συµβούλων και προβολής Capital Link ότι
«εξακολουθεί να υπάρχει η απειλή πιθανών διαταραχών του παγκόσµιου εµπορίου».
«Αυτός ο κίνδυνος γίνεται όλο και πιο ανησυχητικός από τον κολοσσιαίο ρόλο που διαδραµατίζει µόνο µία
χώρα, δηλαδή η Κίνα, σε αυτήν την αγορά και µάλιστα όταν θεωρούµε ότι η Κίνα είναι µια κεντρικά
κατευθυνόµενη αγορά, µε τις αποφάσεις της εκεί κυβέρνησης να έχουν άµεσο αντίκτυπο στον τρόπο µε
τον οποίο το συνολικό εµπόριο. Κινείται. Προς το παρόν, φαίνεται ότι η συνολική κίνηση προς εισαγωγές
υψηλότερης ποιότητας ωφέλησε τη [ναυτιλιακή] βιοµηχανία. Η αποµάκρυνση από αυτό το µοντέλο και
τυχόν αποφάσεις όπως αυτές που σηµειώθηκαν το 2015 σχετικά µε τον άνθρακα θα µπορούσαν εξίσου
εύκολα να στείλουν την αγορά πίσω».
Εκτός απ’ αυτό τη παράµετρο, αισιοδοξία προκαλεί η ανάπτυξη, που αρχίζει να εµφανίζεται σε µεγάλες
οικονοµίες αλλά και η ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης µεταφορικής ικανότητας στο τοµέα των
bulk carriers.
Σύµφωνα µε την Allied Shipbroking η ανάπτυξη του εµπορικού στόλου [αυτής της κατηγορίας] έχει
καταφέρει να παραµείνει σχετικά «επίπεδη» κατά το 2016 και να διατηρηθεί σε ποσοστό µόλις πάνω από
2% µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου του 2017.
Αυτές οι εξελίξεις είχαν αποτέλεσµα να αυξηθούν κατά 63% οι ναύλοι συγκριτικά µε πέρυσι και να
ανατραπούν τα ζηµιογόνα αποτελέσµατα της άνοιξης του 2016.
Ωστόσο, σηµεία κλειδιά είναι:
1. Οι περιορισµένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων, που έγιναν φέτος και η συνέχεια
αυτών των χαµηλών ρυθµών το 2018.
Σύµφωνα, πάντα, µε την Allied Shipbroking οι νέες παραγγελίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του έτους µέχρι σήµερα αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του βιβλίου παραγγελιών εκκίνησης το 2017.
Το συνολικό βιβλίο παραγγελιών πέτυχε να µειωθεί κατά περίπου 31,5% κατά τη διάρκεια του έτους και
αντιπροσωπεύει σήµερα µόλις το 7% του συνολικού εµπορικού στόλου όσον αφορά τον αριθµό των
σκαφών και το 9,2% σε σχέση µε τη συνολική χωρητικότητα dwt.
Μέχρι τις αρχές Νοεµβρίου είχαν παραδοθεί και ενταχθεί σε µεταφορές 404 νέα πλοία χωρίς να
επηρεαστεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.
Προβληµατισµό, πάντως, δηµιουργεί µια τάση, που καταγράφτηκε τις τελευταίες µέρες του Νοέµβρη µε τη
τοποθέτηση µεγάλου αριθµού νέων παραγγελιών από εταιρείες πρωτίστως της Κίνας και δευτερευόντως
της Ιαπωνίας ή της Κορέας σε µια κίνηση στήριξης των ναυπηγείων τους.
Στοιχεία του ναυλοµεσιτικού οίκου Golden Destiny δείχνουν ότι τις τελευταίες µέρες του Νοέµβρη
τοποθετήθηκαν µαζικές παραγγελίες για κατασκευή συνολικά 30 bulk carriers, που µπορούν να αυξηθούν
και σε 37, µεταφορικής ικανότητας 40 εκατοµµυρίων τόνων, µε παραδόσεις κυρίως εντός του 2019- 2020!
Επίσης, τοποθετήθηκαν παραγγελίες για 14 δεξαµενόπλοια και τέσσερα πλοία µεταφοράς κοντέϊνερ.
2. Μέχρι τώρα η εξισορρόπηση του αριθµού νέων παραγγελιών µε τον αριθµό των πλοίων,
που αποσύρονταν λειτούργησε πολύ θετικά και στην αύξηση της αξίας των πλοίων.
Από τις αρχές του έτους αποσύρθηκαν 198 bulk carriers και εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιµήσεις ότι ο
ρυθµός ανακύκλωσης πλοίων που σηµειώθηκε φέτος θα συνεχιστεί, κατά τη διάρκεια του 2018, µπορεί σε
συνδυασµό, πάντα, µε την ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου, να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των
κερδών του επόµενου έτους.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Golden Destiny τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες οδηγήθηκαν σε διάλυση συνολικά
9 bulk carriers µεταφορικής ικανότητας 969.537 τόνων. Απ’ αυτά τρία πλοία ήταν πολύ µεγάλα µεταφορικής
ικανότητας από 148.918 τόνων µέχρι 208.393 τόνων, µε χρονολογία κατασκευής το 1999 το νεότερο ( POS
HARVESTER) και 1992 το µεγαλύτερο (POS DEDICATOR).
Οι ελληνικές επενδύσεις
Μέσα σε αυτό το τοπίο οι Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν την αναζήτηση
ευκαιριών στην αγορά πλοίων από δεύτερο χέρι.
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Σύµφωνα µε στοιχεία της Golden Destiny τον περασµένο Οκτώβριο οι Έλληνες προχώρησαν στην αγορά 33
µεταχειρισµένων πλοίων επενδύοντας συνολικά 607 εκατοµ. $. Απ’ αυτά τα 17 ήταν bulk carriers, από 7
δεξαµενόπλοια και µεταφοράς κοντέϊνερ και ένα υγραεριοφόρο.
Να σηµειωθεί ότι σε πολλές αγοραπωλησίες δεν γνωστοποιείται ο αγοραστής πράγµα που οδηγεί στην
εκτίµηση ότι οι αγορές των ελληνικών εταιρειών να είναι περισσότερες.
Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες οι Έλληνες αγόρασαν δύο bulk carriers αντί 45 εκατοµ. $, τέσσερα
δεξαµενόπλοια αντί 126 εκατοµµυρίων $ και πέντε πλοία µεταφοράς κοντέϊνερ αντί 104,7 εκατοµ. $.
Στα αξιοσηµείωτα η αγορά δύο νεότευκτων δεξαµενόπλοιων, χωρητικότητας 157.500 τόνων, προς 48
εκατοµ. το καθένα και η µαζική αγορά τεσσάρων πλοίων µεταφοράς κοντέϊνερ, µεταφορικής ικανότητας
4.700 TEU το καθένα, κατασκευής 2008, αντί συνολικού ποσού 100 εκατ. $
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρουν ως αγοράστρια των τεσσάρων πλοίων µεταφοράς κοντέϊνερ τη
Navios, συµφερόντων της κ. Αγ. Φράγκου.
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Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και δηµόσιο
Της Δήµητρας Καδδά
Δύο μεγάλα μέτωπα που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση που έχει ήδη δώσει ή που θα διαθέσει ο
ESM το επόμενο διάστημα, καθώς και άλλες δύο παρεμβάσεις που θεωρούν οι δανειστές κομβικές για τη
μελλοντική πορεία της Ελλάδος, συνιστούν το σκληρό πυρήνα των προαπαιτούμενων που θα δώσουν το
πράσινο φως όχι μόνο για την πολιτική συμφωνία για την 3η αξιολόγηση (επιχειρείται να γίνει στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου) αλλά και για τη μεγάλη συμφωνία που επιχειρείται να ολοκληρωθεί το
Μάιο - Ιούνιο του 2018.
Οι τράπεζες αλλά και ιδιωτικοποιήσεις είναι τα δύο μέτωπα που συνδέονται άμεσα τα δάνεια του ESM, οι
πρώτες λόγω των τεστ αντοχής που πλησιάζουν και οι δεύτερες λόγω της συμμετοχής των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις στην απομείωση του χρέους. Και οι θεσμοί φέρεται ότι θα εποπτεύουν αυστηρά έως και
τον Ιούνιο του 2018 όχι μόνο την πορεία των πλειστηριασμών (ηλεκτρονικών και μη) σε όλη την ελληνική
επικράτεια και για χρέη στο δημόσιο, αλλά και ότι θα ζητούν την πιστή πλέον εφαρμογή ενός αυστηρού
προγράμματος παρεμβάσεων ολοκλήρωσης των μεγάλων εκκρεμών ιδιωτικοποιήσεων. Οι άλλες δύο
παρεμβάσεις υψηλής προτεραιότητας είναι η αγορά ενέργειας αλλά και το θέμα του δημοσίου και της
λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων:
· Στο τραπεζικό πεδίο, πέρα από την διενέργεια πλειστηριασμών, προωθείται η αξιολόγηση του νόμου
Κατσέλη, η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεκριμένα βήματα σε
κινήσεις-ορόσημα πριν από το τέλος του Μνημόνιου. Στο κάδρο βρίσκεται η εκκίνηση των εργασιών στο
Ελληνικό, το "Ελευθέριος Βενιζέλος", η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Στην ενέργεια κομβική είναι η υλοποίηση της συμφωνίας για την πώληση του 40% των λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ.
· Στο Δημόσιο, πέρα από την κινητικότητα και την τήρηση των κανόνων προσλήψεων/αποχωρήσεων,
ζητούνται σύμφωνα με πληροφορίες παρεμβάσεις για τη χαρτογράφηση του Δημοσίου και τη διερεύνηση
ανάθεσης σε ιδιώτες δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια δηµόσιας κάλυψης. Προωθείται
ο νόμος χρηματοδότησης των κομμάτων, αλλά και η απο-πολιτικοποίηση του Δημοσίου (δύο δεσμεύσεις
που µετακινούνται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση).
Τα µέτωπα της συµφωνίας
Τα μέτωπα ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα. Η νέα συμφωνία με τους δανειστές περιλαμβάνει τα 110
προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της 4ης, καθώς και τους όρους για τη μεγάλη πολιτική
διαπραγμάτευση με το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά και για τα μέτρα/ αντίμετρα του 2019-2021) για το
χρέος, τη χρηματοδότηση που θα λάβει από τον ESM, αλλά και για το "πλαίσιο" μετα-μνημονιακής
εποπτείας.
Περιλαμβάνουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις όπως η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις αγορές
βάση των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, οι αλλαγές στις επιδοτήσεις μεταφορών και ενοικίων, οι αλλαγές
στην υγεία για τον "εξορθολογισμό" της δαπάνης με την γενίκευση των "θεραπευτικών πρωτοκόλλων" και
τον θεσμό της υποχρεωτικής εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό. Προωθούνται και οι αλλαγές
στο εργασιακό (α.α. οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από τη Βουλή αναμένεται να ενταχθούν εκ νέου σε
νομοσχέδιο έως το τέλος του έτους) και στο πλέγμα προνοιακών-οικογενειακών επιδομάτων. Και βέβαια,
επιβεβαιώνουν την δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα δημοσιονομικά μέτρα που συμφωνήθηκαν
τον προηγούµενο Μάιο- Ιούνιο αλλά και να λάβει πρόσθετα µέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο µέλλον.
Οι δεσµεύσεις στους επενδυτές
Η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις στους θεσμούς για την υλοποίηση ενός τεράστιου εφαρμοστικού
"όγκου" εντός του Δεκεμβρίου, αλλά και την έγκαιρη εφαρμογή των δεσμευτικών ανά μήνα παρεμβάσεων
έως τον Ιούνιο του 2018. Ανάλογες δεσµεύσεις θα δώσει και προς τις αγορές και τον επενδυτικό κόσµο.
Σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να εκταμιεύσει τη συμφωνία σε όρους
επενδυτικού κλίματος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στο ετήσιο Capital Link Forum, η κυβέρνηση,
παρουσία των τραπεζιτών, εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών εταιρειών, αλλά και των "θεσμών", θα
επιχειρήσει τη Δευτέρα να "κοινωνήσει" τη συμφωνία και να περάσει το μήνυμα της "αλλαγής σελίδας".
Ήδη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι στην Νέα Υόρκη και πέρα από το συνέδριο σχεδιάζει σειρά
επαφών και συµµετοχών σε εκδηλώσεις.
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για το 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece
Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από αύριο, Σάββατο, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να
συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου
2017, στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: Πρώτο Πρόγραµµα
Περισσότερα Εδώ!
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ΑΓΠΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μετά τον Ερντογάν έρχονται
προαπαιτούμενα και επενδύσεις

την ολοκλήρωση ms επίσκεψης

Με

Ερντογάν η κυβέρνηση επιστρέφει
σε μνημονιακούς ρυθμούς

Ήδη

Αχτσιόγλου επανακατέΒεσε χωρίς
την
αλλαγές
τροπολογία για την αλλαγή στο
η Εφη

συνδικαλιστικό νόμο για την προκήρυξη
απεργίας Βα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία
των εγγεγραμμένων μελών του σωματείο
Πριν us γιορτές θα ψηφιστεί το πρώτο

πολυνομοσχέδιο

με τα προαπαιτούμενα της
τρίτης αξιολόγησης ενώ Βα ακολουθήσει
και δεύτερο αμέσως μετά τα Φώτα Τα πάντα
πρέπει να έχουν ψηφιστεί πριν της 22
Γενάρη οπότε συνεδριάζει το Eurogroup για

να κλείσει τυπικά την τρίτη αξιολόγηση και

διοργανώνει η Capital Link στο

να εκταμιευτεί η δόση

που

Την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν προσγειωνόταν
στην Αθήνα ο Ευκλείδης Τσσκαλώτος

Club της Νέας Υόρκης Την Τρίτη ο
κ Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική

απογειωνόταν για Νέα Υόρκη Σκοπός του
ταξιδιού του ΥΠΟΙΚ δεν είναι άλλος από την
άγρα επενδύσεων Παρά τους καθησυχαστικούς

εκδήλωση

τόνους που υιοθετήθηκαν δημοσίως
η ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΑΣΤΑΤ

καμπανάκι στην οδό Νίκης
ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο κινήθηκε στο
ενώ οι ακαθάριστες
έναντι στόχου 1,6
1,3

χτύπησε

Metropolitan

Ημέρα της Ελλάδας στο
της Νέας Υόρκης την οποία

Χρηματιστήριο

διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Μάλιστα θα κληθεί να σημάνει την λήξη
των εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο

Η

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
κατά 8

μειώθηκαν

0 κ Τσακαλώτος θα συμμετάσχει τη Δευτέρα
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη
Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών έχει

προγραμματίσει σειρά σημαντικών επαφών
με εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Μένει να δούμε αν θα τους πείσει
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Ελλάδα
Auto που δεν θα ζήσουμε
to 2018 είναι επιστροφή
ins οικονομίας και ins πολι
iiKns otnv κανονικότητα Αυτό
που θα ζήσουμε θα

μοιάζει

με καιάρα
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει Αλλά δεν θα παραδώσει
auto που συνηθίζαμε στη μεταπολίτευση να

χαρακτηρίζουμε καμένη γη θα παραδώσει
μια Ελλάδα που όχι δεν θα ανορθώνεται
Δεν θα διορθώνεται Ούτε οικονομικό Ούτε
και πολιτικά

Τον Ιανουάριο του 201 8 το ψέμα επισημοποιείται

με πλήρη νομοθετική κάλυψη

θα το καταλάβουμε με προσεκτική

ανάγνωση

των πολυνομοσχεδίων που θα ψηφίσουν
οι 1 53 διατεταγμένοι του Ναι σε όήΐα
Με προσεκτική ανάγνωση
Επαναλαμβάνουμε

Στην τρίτη αξιολόγηση μαζί με τα προσύμφωνα
για τα προαπαιτούμενα ins létapins
θα φανούν οι λόγοι για ious onoios αποκλείεται
να επανέλθει η αποταμίευση στ^Τράπεζεβ
εργασιακά
αποκραιικοποίηση-απολύσεΐ5
ασφαλιστικά αφορολόγητο επιδόματα απο
πολιτικοποίηση του Δημοσίου
θα φανούν οι λόγοι για tous onoious η αγορά
ακινήτων που ξέραμε είναι παρελθόν για την

Ελλάδα μέγεθθ5 ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
διατήρηση ΕΝΦΙΑ διατήρηση αντικειμενικών
αξιών έλευση φόρων μεγάλα ακί
vnins περιουσίας κόκκινα δάνεια
Τον Μάιο-Ιούλιο του 201 8 με την τέταρτη
και τα προαπαιτούμενα που θα έλθουν
από us Βρυξέλλες
πακεταρισμένα
και θα περάσουν στη Βουλή xcopis καν να τα
ανοίξουμε θα φανούν και οι πραγματικοί
λόγοι για tous onoious ακόμη και σε επίπε¬
αξιολόγηση

δο μικρού εργαστηρίου δεν
θα δούμε επέκταση εκσυγχρονισμό
ή πρόσληψη έστω και με
μαύρα φορολογικά εισφορές κατάργηση
μειωμένου ΦΠΑ φορολογικές απαλλαγές
Ωστόσο εμείε θα συνεχίσουμε να ακούμε για

νούμερα ανάπτυξα το 2018 και για πλήθθ5
επενδυτών και επενδύσεων που θα έχουμε
xpéos να πιστέψουμε γιατί έτσι λέει η κυβέρνηση

Αλλά πόσε5 επενδύσει και πόσους επενδυ
iés έταξε ο Αλέξης Toinpas από το καλοκαίρι
του 201 6 έως και το Φθινόπωρο του 201 7
μετά από τρία ταξίδια δικά του και αρμοδίων
υπουργών στην Αμερική στην Αυστραλία
και στη Γαλλία

Πόσε5 Αμερικανό-ελληνικές Επιτροπές για
επενδύσεις θα άνοιγαν δρόμοι orous επεν
ôutés ομογενείς και Αμερικανού5 ανακοινώθηκαν
αλλά κανείς δεν έμαθε ιι απέγιναν μέχρι

Τον Μάιο του 201 8 θα κληθούμε να πιστέψουμε
επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφάνισε την κρίση
από την Ελλάδα Σκίζει σε τρεις μήνες τα μνημόνια

σήμερα
Τι βλέπουμε Επενδυτές να φεύγουν από
την Ελλάδα ίου 2017 να μετακομίζουν στην
Τουρκία και τον Τσακαλώτο ξανά στην Αμερική
να ξαναφέρει από το 19ο Ετήσιο
Invest in Greece tous επενδυτές tou
18ου Συνεδρίου που μάλλον χάθηκαν στον

και επενδυτές Και δικαίωσε την πρώτη φορά
αριστερά στην Ελλάδα Εάν ία πιστέψουμε

Συνέδριο

δρόμο

αξιολόγηση της 22ας Ιανουαρίου 201 8
μαζί με την τέταρτη του Μαΐου Ιουλίου είναι
αυτές που θα δέσουν οπισθάγκωνα tnv
tns Ελλάδας μέχρι to τέταρτο μνημόνιο
Η τρίτη

οικονομία

ή μέχρι και το 2023 εκτό5 μνημονίου Μετά
βλέπουμε
Εμείς όμως οφείλουμε να πιστέψουμε γιατί
έτσι διατάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έρχονται οι άσπρες
ημέρες και νέα έκρηξη ανάπιυξης

Μείωσε την ανεργία.Έφερε επενδύσεις

και άρα δείξουμε έτσι

πως

θέλουμε τον

ΣΥΡΙΖΑ άλλη μια τετραετία έχει καλώς Εάν
όμως δεν ία πιστέψουμε και κάνουμε ίου

κεφαλιού

μας βλέπονια5 λύση στην ΝΑ με
iocos και των εκχός ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικών
δυνάμεων την πάθαμε Και καλά
σύμπραξη

να πάθουμε αφού πάμε γυρεύοντας
Από τον Μάιο θα λουστούμε ιόσε5 αποκαλύψεις
για σκάνδαλα και πολιτικές βρωμιές
μαζεμένες από τον ΣΥΡΙΖΑ για επίθεση και
για άμυνα στις παρόμοιες επιθέσεις της
που θα νομίζουμε πως είμαστε
υπό κατοχή στην Κόζα Νόστρα.Όχι την
σημερινή αλλά εκείνη tou 1992 Σκάνδαλα
με ξετύλιγμα tou κουβαριού της διαπλο¬
αντιπολίτευσης

κής που θα εξευτελίσουν για μία ακόμη
φορά m χώρα σε όλο τον πλανήτη τηλεοπτικές
άδειες πόθεν εσχές εκκρεμότητες
υποθέσεων στη δικαιοσύνη εξοπλισμοί
αναθέσεις έργων σε κρατικοδίαιτους αλλαγές
ετοιμάζονται στην πολιτική κρατικών
προμηθειών
Και μέσα οε autôv τον ορυμαγδό σκανδάλων
καταγγελιών και πολιιικής ξεγύ
μνωση5 η αντιπολίτευση θα αρθρώνει λόγο
ηολιτικήε βούλησης για επιστροφή tns
οικονομία5 στην κανονικότητα Για
στην Ελλάδα των επενδυτών που
έφυγαν Επιστροφή των ελληνικών επιχειρήσεων
ins ôiaonopâs Των εκατοντάδων
χιλιάδων νέων που έριξαν μαύρη πέτρα Των
ανέργων σε δουλείες τους Είναι ή δεν είναι
καιάρα να αναζητάς ανάμεσα σε όλα αυτά
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο Μακάρι
να μην συμβούν αλλά θα συμβούν
επιστροφή

Γιώργος Κράλογλου
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Στο μικροσκόπιο
κροΐσων και
λύκων ms Wall
Street η Ελλάδα
Ξεκινά τη Δευτέρα στο Metropolitan
Club το επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link το οποίο σε συνεργασία
με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και διεθνείς επενδυτικούς
οίκους προσελκύει παραδοστακά
την ελίτ της Wall Street
ΣΕΛΙΔΑ Β13
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Η Ελλάδα
συναντά
την ελίτ της
Wall Street
Κορυφαίοι παράγοντες της οικονομίας θα συμμετάσχουν αύριο στο επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα στη Νέα Υόρκη Από αριστερά στη φωτογραφία οι Κωνσταντίνος Καρύδης συνεργάτης
της Reed Smith ο John Paulson πρόεδρος της Paulson Co ο Mr Wilbur L Ross πρόεδρος
της WL Ross Co η κυρία Ολγα Μπορνόζη γενική διευθύντρια της Capital Link ο William
Charles Vrattos της York Capital ο John Calamos πρόεδρος της Calamos Investments ο Γιώργος
Λογοθέτης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Libra Croup και ο Νίκος Μπορνόζης
πρόεδρος της Capital Link Inc

Ο συνδυασμός ελκυστικών
αποτιμήσεων και η αρχή μιας

οικονομικής ανάκαμψης αποτελούν
σημαντικό δέλεαρ για τους επενδυτές
νία στον τουρισμό στις υποδομές
στην ενέργεια στα ακίνητα και στις
νέες τεχνολογίες Για τα διεθνή κεφάλαια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

ε στόχο να προβάλει την

Μ

Ελλάδα ως επενδστικό
και επιχειρηματικό
προορισμό

προσελκύοντας

ί ξένα επενδστικά κεφάλαια

που θεωρούνται καταλυτικής
σημαστ'ας για την ανάκαμψη της
οικονομίας ξεκινά τη Δευτέρα στο
Metro^itan Club της Νέας Υόρκης
το επενδυτικό συνέδριο της Capital
Link το οποίο σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και
μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
και οργανισμούς προσελκύει
την ελίτ της Wall Street
Το ενδιαφέρον των επενδυτών
εντείνεται μια και ύστερα από χρόνια
ύφεσης η Ελλάδα φαίνεται να
παραδοσιακά

μπαίνει σε μια περίοδο οικονομικής
ανάκαμψης ενώ η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων μπορεί
να συμβά&ι αποτελεσματικά στην
οικονομική ανάκαμψη αναφέρει
ο κ Νίκος Μπορνόζης πρόεδρος
της Capital Link σημειώνοντας ότι
ο συνδυασμός ελκυστικών απστιμή
σεων και η αρχή μιας οικονομικής
ανάκαμψης αποτελούν σημαντικό

δέλεαρ νια διεθνή κεφάλαια
Για τους επενδυτές όπως αναφέρει
η Ελλάδα

παρουσιάζει επενδυτικές
ευκαιρίες στον χρημστοπιστωτικό
τομέα στις ασφάλειες στη βιομηχα¬

πάντως η συνέχιση των
και των ιδιωτικοποιήοεων
και η ανάγκη ρύθμισης των κόκκινων
δανείων απστελούν προτεραιότητα
ενώ πάγιο αίτημά τους είναι
και η πολιτική σταθερότητα αλλά και
το σταθερό φορολογικό πλαίσιο η
ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης
και η ταχύτερη και πιο απστελεσμα
πκή λειτουργία του δημόσιου τομέα
μεταρρυθμίσεων

Η

αφρόκρεμα

Για πρώτη φορά στο επενδυτικό
συνέδριο που προσελκύει την αφρόκρεμα
της Wall Street θα συμμετάσχουν

ταυτόχρονα οι θεσμοί οι
οίκοι αξιολόγησης και κορυφαίοι
επενδυτές
Στις προοπτικές της οικονομίας
θα αναφερθούν ο κ Charles
Seville της Fitch Ratings η κυρία
Elena Duggar της Moody's Investor
Service ο κ Πάνος Τοακλόγλου
καθηγητής του Οικονομικού
Αθηνών ο επικεφαλής
των θεσμών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ Declan Costello
και ο εκπρόσωπος του ESM στους
θεσμούς κ Nicola Giammarioli
Τις ευκαιρίες στα ελληνικά
και εταιρικά ομόλογα θο
σημειώσουν οι κ.κ Βασίλης Κότστ

Goldman Sachs Giulio Baratta της
BNP Paribas Philip Brown της Citi και
Henrik Johnsson της Deutsche Bank
Για τις προοπτικές του ελληνικού
συστήματος με στιντονιστή τον
κ Πάνο ΠαπάζοΥλου της ΕΥ θα

στιζητήοουν οι κ.κ Νίκος Καρα
μούζης πρόεδρος της Ελληνικής
Ενωσης Τραπεζών αλλά και της
Eurobank Λεωνίδας Φρανκια
δάκης διευθύνων σύμβουλος της
Εθνικής Χρήστος Μεγάλου διευθύνων
σύμβουλος της Πειραιώς
Βασίλειος Ψάλτης γενικός διευθυντής
της Alpha Bank και Francesco
Drudi εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας

Οι επενδυτές
Στις επενδύσεις στον ελληνικό
τομέα με συντονιστή
τον κ Απόστολο Σκουτζίνη θα
οι
κ.κ
David Vaillant
αναφερθούν
της BNP Paribas Alex Pretzner της
Citi Γιώργος Τριαντάφυλλου της
χρηματοπιστωτικό

Goldman Sachs Στέφανος Παπα
παναγιώτου της UBS AG και Σπύρος
Τσίλογλου της Credit Suisse
Στον τουρισμό και στη φιλοξενία
ύστερα από την παρέμβαση

της κυρίας Ελενας Κουντουρά
και με συντονιστή τον κ Julian
Allen Head of EMEA Real Estate
Lodging Group της Citi θα
οι κ.κ Ηλίας Αθανασίου
του Enterprise Greece και Νίκος Χα
ντζής της Marriott International Inc
Στις επενδύσεις στο Real Estate
και στις υποδομές θο αναφερθούν
ο γενικός γραμματέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης κ Γιώργος
Τζιάλλας ο κ Γιώργος Χρυσικός
CEO της Grivalia Ρτοροιΐεβ
ο κ Οδυσσέας Αθανασίου CEO
της Lamda Development και ο κ
Αριστοτέλης Καρυτινός CEO της
NBG Pangaea REIC Κορυφαίοι
διεθνείς επενδυτές θα αναφερθούν
στις επενδύσεις στην Ελλάδα
όπως οι κ.κ Stephen Johnson WL
αναφερθούν

Πανεπιστημίου

κυβερνητικά

ρας της Εθνικής Guy Morgan της

Για τους επενδυτές η Ελλάδα παρουσιάζει επενδυτικές

ευκαιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις
ασφάλειες στη βιομηχανία στον τουρισμό στις
υποδομές στην ενέργεια στα ακίνητα και στις νέες
τεχνολογίες

Co LLC John Koudounis
Calamos Investments John Wollen
Waterwheel Capital Management

Ross

Antonios Achilleoudis AXIA
Ventures Group Ltd J Kyle Bass
Hayman Capital Management και

Αντώνης Διαμαντάκης Citi

Η

ενέργεια

Στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού
κόμβου θο αναφερθούν με συ
στονιστή τον Piotr Mietkowski της
BNP Paribas οι κ.κ Γρηγόρης Στερ
γιούλης των ΕΛΠΕ Arnos Hochstein
της Tellurian Inc Edward F Cox
της Noble Energy και Εμμανουήλ
Παναγιωτακης της ΔΕΗ Στον τομέα
της διαχείρισης των κόκκινων
δανείων θα αναφερθούν οι κ.κ
Αθανασόπουλος της Alpha
Bank Γιώργος Γεωργακόπουλος

Θεόδωρος

της Πειραιώς Γιώργος Κατσίκας
της UBS London Δημήτρης Ψαρ
ρής της Oliver Wyman και Martin
Czurda του ΤΧΣ Στις προοπτικές
της ναυτιλίας με συντονιστή τον κ
Michael S Pak της AXIA Capital θο
αναφερθούν οι κ.κ Χάρης Κοσμά
τος της Tsakos Energy Navigation

Hamish Norton της Star Bulk

Carriers Peter Shaerf της Seaspan
CoiTX)ration Fotis Giannakoulis της

Morgan Stanley Νικόλας Νοτιάς
της SteelShips Robert Burke της
Ridgebury Tankers Tasos Aslidis
της Euroseas Ltd

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

800 διαχειριστή
και στελέχη

επιχειρήσεων
και τραπεζών

νομικών κ Ευκλείδης Τ<>ακαλωτος
Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν επίσης
ο κ Δημήτρης Παπαδημη

τρίου υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης η κυρία Ελενα Κουντουρά
υπουργός Τουρισμού ο κ
Γιώργος Τζιάλλας γενικός γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης υπουργείο Τουρισμού

και ο κ Γεώργιος Πιτσιλής

Στο συνέδριο αναμένονται περισσότεροι
από 800 διαχειριστές και
στελέχη επιχειρήσεων και τροπεζών
επιχειρηματίες επενδυτές και τραπεζίτες
από την Ελλάδα την Ευρώπη
και την Αμερική Ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας κ Αλέξης Τσΐπρας
μέσω τηλεόρασης θο απευθύνει το
μήνυμα της κυβέρνησης πρου τους
διεθνείς επενδυτές ενώ κεντρικός
ομιλητής θο είναι ο υπουργός Οικο¬

διοικητής

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοστ
ων Εσόδων
Επτά μεγάλες επενδυτικές τράπεζες
οι BNP Paribas Citi Credit
Suisse Deutsche Bank Goldman
Sachs UBS και AXIA Ventures
Group Ltd θα συνδράμουν στην
όλη πραστιάθεια Την Τρίτη 12
θα λάβει χώρα και ειδική
εκδήλωση ως Ημέρα Ελλάδος στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
με τον κ Τσακαλώτο την ελληνική
αποστολή αλλά και τις εταιρείες

Δεκεμβρίου

ελληνικών συμφερόντων που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης καθώς και άλλες που
θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο να
χτυπούν το καμπανάκι της λήξης
των εργασιών του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης
Για τη συμβολή του στην ελληνική
οικονομία θα βραβευτεί 2017
Hellenic Capital Link Leadership
Award ο κ Ανδρέας Καλατζό
πουλος CEO της Philip Morris
International
Επίσης θα στιμμετάσχουν ανώτεροι
εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς
διεθνείς και ελληνικούς ορ
γανιορούς όπως ο επικεφαλής των
θεσμών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ο κ Declan Costello
ο εκπρόσωπος του ESM στους
κ Nicola Giammarioli ο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας κ Francesco Drudi
θεσμούς

εκπρόσωπος

ο κ Ιωάννης Καλτσάς ΕΙΒ η κυρία
Sabina Dziurman EBRD ο κ
Martin Czurda Hellenic Financial
Stability Fund και η κυρία Ράνια
Αικατερινάρη του υπεριαμείου

Αποκρατικοποιήσεων

Ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ
κ Χάρης Ααλάκος θα πραγματοποιήσει
την εναρκτήρια ομιλία ενώ
ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής στην Ελλάδα κ
Geoffrey R Pyatt θα αναφερθεί
στο νέο γεωπολιτικό και ενεργειακό
τοπίο στην περιοχή
Από ας εταιρείες και τους οργανισμούς
που θα συμμετάσχουν
μεταξύ άλλων τις Allen
Overy LLP Morgan Stanley A.S
Papadimitriou Partners Law Firm
σημειώνουμε

Gold Corporation Noble Energy
Enterprise Greece Oliver Wyman
Eurobank Ergasias SA ONEX
Technologies Inc ΕΥ ΟΠΑΠ First
Athens Corporate Finance OTE
Fitch Ratings Inc Παπαστρά
τος Flott Co PC Philip Morris
International Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού Πειραιώς Grivalia
Properties ΔΕΗ Ελληνική Ενωση
Τραπεζών Reed Smith Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και
Ridgebury Tankers ΕΑ
ΠΕ Seaspan Coiporation Intralot
Shearman Sterling London LLP
Lambadarios Law Firm Star Bulk
Carriers Lamda Development
SteelShips Levant Paruiersjellurian
Inc Marriott International Inc
Περιουσίας

Μυτιληναίος Alpha Bank Εθνική
Atlantic Bank NBG Pangaea

Tsakos Energy Navigation McKinsey

REIC AXIA Capital Markets New

Williams Moody's Investor Service
Zepos Υβηηορου

York Stock Exchange Eldorado

Company Watson Farley
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στροφή
στην πραγματική
οικονομία
ΟΡΑΤΕΣ είναι πλέον οι προϋποθέσει για

βιώσιμη ανάπτυξη αφού μετά τη θεαματική
αύξηση των αφίξεων στον τουρισμό και τη
σημαντικά βελτίωση των εξαγωγών έχει
ξυπνήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών
όχι μόνο νια την ενέργεια και us μεταφορές
αλλά και για τη μεταποίηση Η κυβέρνηση
εστιάζει τώρα την προσοχή tns στην υποστήριξη
του εγχώριου πρωτογενή τομέα
και την αγροτοδιατροφική μεταποίηση
ενώ οι οικονομικοί υπουργοί έχουν σπεύσει
στη Νέα Υόρκη για σειρά συναντήσεων
με σύνθημα Επενδύστε στην Ελλάδα
Όσο πλησιάζουν η έξοδος από τα Μνημόνια
και η προοπτική tns επιστροφής axis
αγορές που επιταχύνεται μετά τη μείωση
των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων
στα επίπεδα προ κρίση το κλίμα βελτιώ
και οι επενδυτές φαίνονται πρόθυμοι
άρουν στην πραγματική οικονομία
10-11
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με νέα «ποιοτικά» στοιχεία
το νέο κύμα ανάπτυξης

δαπάνη παρουσίασε μείωση 1% σε
σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 20 1 6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

» Η εξισορρόπηση της μονόπαντης σήμερα ανάπτυξης, καθώς
σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό
(κάτι που μεσομακροπρόθεσμα ενέχει και το στοιχείο του
ή ακόμη και στις μεταφορές
και τις εξαγωγές, αλλά ελάχιστα σε
και σε κατανάλωση, είναι
το «ποιοτικό» ζητούμενο
με το μεταφραζόμενο στη
βασίζεται

ρίσκου)

επενδύσεις

(παράλληλα

μεγέθυνση της οικονομίας «ποσοτικό»
ζητούμενο) για την περαιτέρω
πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση
δηλώσεις, ανακοινώσεις
και γεγονότα των τελευταίων ημερών,
τα οποία προοιωνίζονται
αλλαγή αυτής της δοσολογίας
στο μείγμα της ανάπτυξης.
Προαπαιτούμενο όμως γΓ αυτήν
τη στροφή είναι η αλλαγή νοοτροπίας.
Κάτι σαν αυτό που ανέφερε ο

(στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας
συνετέλεσαν η σταθερή
των νοικοκυριών και η
κατανάλωση του δημοσίου
τομέα, οι δαπάνες του οποίου
σε ετήσια βάση κατά 2,2%).
Εξίσου δυσμενής ήταν η εικόνα
και στις ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου, καθώς μειώθηκαν
κατά 8,5%.
Στον αντίποδα, σημαντική αύξηση
7,8% κατέγραψαν εξαγωγές
και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν 2,8%, ενώ οι
υπηρεσιών 12,6%.

Αισθητή όμως ήταν η αύξηση
που σημείωσαν κατά το ίδιο
οι εισαγωγές αγαθών και
διάστημα

υπηρεσιών,

καθώς έφθασαν το 9,3%.

κατανάλωση

μειούμενη

μειώθηκαν

αγαθών

εξαγωγές

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
κατά 9,2% και των υπηρεσιών κατά

σχεδόν μηδενικής συμβολής (+0,3
εκ. μονάδες) στο πρώτο εννεάμηνο
συνολικά. Σημειώνεται ότι η κάμψη

των επενδύσεων, εξαιρουμένων
των αποθεμάτων, προέρχεται
από τις επενδύσεις σε

κατασκευές,

καθώς οι επενδύσεις σε

6,9%.

Αναλύοντας τα ίδια στοιχεία, η
Alpha Bank επεσήμανε, στην εβδομαδιαία
ανάλυση της, ότι «η
του οικονομικού κλίματος
στην Ελλάδα δεν αντανακλάται
στην πορεία των επενδυτικών
δαπανών, που παρέμειναν υποτονικές,
βελτίωση

ακόμη

επιδεικνύοντας αρνητική
συμβολή μιας εκατοστιαίας μονάδας
στο τρίτο τρίμηνο του έτους και

κυρίως

μηχανολογικό

και μεταφορικό εξοπλισμό
μειώθηκαν οριακά». Για να
ότι «η διατήρηση θετικού
ρυθμού μεγεθύνσεως του ΑΕΠ
για τρία συνεχόμενα τρίμηνα το
2017 στην Ελλάδα συνδέεται
με τη θετική επίδραση
της -σχετικά μεγαλύτερης διάρκειας
και μεγέθους- ανακάμψεως της
Ευρωζώνης, καθώς και με γεωπολισυμπληρώσει

περισσότερο

συντείνουν

συνδρόμων

αναμένεται,

αφίξεων

πορεία.

όπως

Επενδύσεων

Ελληνοαμερικανικό

Επιμελητήριο, ότι «η
των συγκριτικών μας
δεν μπορεί να στηριχτεί
αποκλειστικά σε εθνικούς
αλλά περνά μέσα από την
ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας
αξιοποίηση

πλεονεκτημάτων

πρωταθλητές,

και της αλληλεξάρτησης».
Και μιλώντας ακόμη πιο συγκεκριμένα
παρατήρησε: «Η χώρα μας,
και στις δύσκολες στιγμές της
βαθιάς κρίσης, στηρίχτηκε στον
ακόμα

οικονομία

είμαστε

εξαγωγές

ο πρωθυπουργός στο

να υποστηρίξουμε τον εγχώριο
πρωτογενή τομέα και την αγροτοδιατροφική μεταποίηση. Στη νέα
της γνώσης μπορούμε να
στηριχτούμε για να κερδίσουμε το
χαμένο έδαφος, με επενδύσεις στην
έρευνα και στην καινοτομία. Προωθούμε,
λοιπόν, τη σύζευξη της έρευνας
με την παραγωγή». Ακόμη,
στην επανεκκίνηση των
μεγάλων έργων στα οδικά και
δίκτυα, την αναβάθμιση
των λιμένων, τις επενδύσεις στις
ψηφιακές υποδομές, καθώς και τις
εμβληματικές επενδύσεις σ' ένα ευρύ
φάσμα τομέων και παραγωγικών
τοποθετήσεων, όπως στην ενέργεια,
τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις
κατασκευές.

Επιμελητήριο,

στηρίχθηκε

Η διαπίστωση αυτή συμπληρώνει
και την επισήμανση που έκανε

'δώρον άδωρον' αν συνεχίσουμε

στο Ελληνοαμερικανικό
ότι «η Ελλάδα αποκτά
επιτέλους κουλτούρα αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων» και ότι «δεν
πλέον φοβικοί απέναντι στις
αλλαγές». Παρότι η εγκατάλειψη
των πλείστων όσων φοβικών
αφορά διάφορα πεδία σε
οικονομία, διοίκηση και κοινωνία, η
συγκεκριμένη διαπίστωση έχει
πλήρη εφαρμογή και στα των επενδύσεων.

Τα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν
πρόσφατα από την ΕΛΣΤΑΤ
είναι εύγλωττα: Η ανάπτυξη το τρίτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους
σε μεγάλο βαθμό στις
υπηρεσιών (ως τέτοιες εννοούνται,
για παράδειγμα, ο τουρισμός,
ο οποίος καταρρίπτει φέτος
κάθε προηγούμενο ρεκόρ και
με βάση τις πρώτες ενδείξεις,
να παρουσιάσει ανάλογη πρόοδο
και το 20 1 8, ή η ναυτιλία). Δίπλα
όμως στη θεαματική αύξηση των
τουριστών, άλλοι επιμέρους
δείκτες, οι οποίοι συνυπολογίζονται
για την καταγραφή των αξομοιώσεων του ΑΑΠ, δείχνουν αρνητική
Τέτοιοι είναι ενδεικτικά αυτοί
οι οποίο μετρούν τις επενδύσεις,
το Πρόγραμμα Δημοσίων
(ΠΔΕ), που συρρικνώθηκε
στο εννεάμηνο, ή την κατανάλωση.
Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι
ετήσιες μεταβολές του ΑΕΠ στο τρίτο
τρίμηνο ήταν οι εξής:
Η συνολική τελική καταναλωτική

Αλ. Τσί npas: Όχι μόνο
οι Εθνικοί πρωταθλητές

μέσω των εισαγωγών για διατροφικά
προϊόντα να διαρρέουμε οικονομικό
δυναμισμό σε τρίτες χώρες, αντί

μιλώντας

Η «διαρθρωτική»
στρέβλωση

τον ελληνικό τουρισμό».

τουρισμό. Σπάει χρόνο με τον χρόνο
όλα τα ρεκόρ. Όμως, αυτό θα είναι

ουσιαστική

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

τικούς παράγοντες που ευνόησαν

αναφέρθηκε

σιδηροδρομικά

ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ... ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το «βλέμμα» στην επόμενη ημέρα
» Στη συζήτηση για την επιπλέον ελάφρυνση του
xpéous και τη νέα έξοδο otis ayopés στρέφεται πλέον to
οικονομικό επιτελείο tns κυβέρνησα μετά και την τυπική
ολοκλήρωση tns ipltns αξιολόγησα. Σίγουρα, θα πρέπει
να γίνουν και τα νομοθετικά βήματα για να κλείσει
η αξιολόγηση στο Eurogroup tns 22as Ιανουαρίου,
ωστόσο ta δύο παραπάνω ζητήματα σε συνάρτηση
με την αμετάκλητη έξοδο tns xcopas μα5 από ta Μνημόνια
τον Αύγουστο tou 2018 είναι αυτά που κρίνουν
την παριίδα.
Ήδη, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να καταστρώνει
για την επόμενη μέρα, αρχή tns onoias είναι η επόμενη
έξοδθ5 tns xcbpas eras διεθνει^ αγορέ5, με βασικό
στόχο την έκδοση 7ετού5 ομολόγου και μάλιστα με την
επιθυμία να επιτευχθεί επιτόκιο κάτω του 4%. Οι συνθήκε$ θεωρούνται ευνοϊκέ$ για την άντληση «φρέσκου»
επενδυτικού χρήματο5 με την έκδοση ενό5 ομολόγου
7aoùs δ)άρκεια5 από τον Οργανισμό Διαχείριση Δημοσίου
Xpéous (ΟΔΔΗΧ) υπό τον κ. Στέλιο Παπαδόπουλο,
ενώ δεν αποκλείεται να προτιμηθεί και η επιλογή 3ετού$
ομολόγου. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται neos η όποια κί¬
οριστικά

σενάρια

νηση θα πραγματοποιηθεί μετά us 22 Ιανουαρίου.
nàvtcos και στο περιθώριο tou συνεδρίου ση Νέα
Υόρκη (βλ. δίπλα) ο Ευκλείδη Τσακαλώτο$ θα έχει την
ευκαιρία για μία συνάντηση με την επικεφαλή5 του Διεevoûs Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ εν όψει
και tns anôtpaons που εκκρεμεί από to Ταμείο για ιο αν
θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο τρίτο πρόγραμμα ή
θα παραμείνει με τον ρόλο του παρατηρητή xcapis να
βάλει δικά του κεφάλαια. Η συγκεκριμένη απάντηση
αναμένεται να δοθεί κατά τον ερχόμενο Φεβρουάριο σε
συνδυασμό με τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί
για την επιπλέον ελάφρυνση του ελληνικού δημοσίου
xpéous, μέσω tns εφαρμογή$ των μεσοπρόθεσμων
ta οποία θα εφαρμοστούν στο τέλο$ του τρίτου
μέτρων,

προγράμμακκ.
Κρίσιμο ζήτημα είναι to περιεχόμενο tns εξόδου και
αν αυτή θα είναι «καθαρή» ή όχι. Η κυβέρνηση πάντα»
μπαίνει με όλε5 ins us δυνάμει στην εκπλήρωση του
στόχου αυτού, με την τελική συμφωνία για όλα τα ζητήμαια να αναμένεται τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο.
Γ.Α.

Η αποεπένδυση
δεν τελείωσε
Την ώρα όμως που η κυβέρνηση
παρουσιάζει τα σχέδιά της για το
νέο μοντέλο ανάπτυξης, η
στην Ελλάδα δεν έχει
εντελώς, αλλά συνεχίζεται.
Ενδεικτικά είναι τα κρούσματα
βιομηχανιών που εγκατέλειψαν
τη χώρα τους τελευταίους μήνες.
Το περιβάλλον της οικονομικής
κρίσης με τη μείωση της ζήτησης
και της κατανάλωσης, σε συνδυασμό
και με τις στρεβλώσεις δεκαετιών,
οδήγησαν επιχειρήσεις όπως
οι Ελαις, Nestle, Πίτσος (το εργοστάσιό της στον Άγιο Ιωάννη
Μαΐλλης να τερματίζουν τις
εργασίες τους ή να σκέφτονται να
προχωρήσουν στο κλείσιμο των
τους στη χώρα μας, παρότι
η οικονομία άρχισε να ανακάαποεπένδυση

ανακοπεί

μεγάλων

Ρέντη),

εργοστασίων
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μπτει Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί
και η πώληση των δραστηριοτήτων
εμπορίας ελαιολάδου και
μαργαρινών από την Ελαΐς
Unilever με το κλείσιμο του εργοστασίου
της στην Πειραιώς ενώ
κλείσιμο του μεγαλύτερου εργοστασίου
παγωτού στην Ελλάδα στον
Ταύρο ανακοίνωσε τον περασμένο
Σεπτέμβριο η νεοσύστατη εταιρεία
Froneri Hellas
Ωσότου όμως αποδώσουν τα
σχέδια της κυβέρνησης
όπως λ χ η δημιουργία της
αναπτυξιακά

Αναπτυξιακής

Τράπεζας με ρόλο μηχανισμού
συνεργασίας με διεθνείς
χρηματοδοτικούς θεσμούς και φορέα
σχεδιασμού συντονισμού προ
τεραιοποίησης έργων και χρηματοδότησης

της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής θα καραδοκεί
κίνδυνος να συνεχιστούν ανάλογα
ένας

κρούσματα λουκέτων στη
χώρα μας εάν συνεχιστεί η συρρίκνωση
της κατανάλωσης κάτι που
θα μπορεί να αντιμετωπισθεί ευχερέστερα
στη μεταμνημονιακή εποχή
όταν θα είναι δυνατή η απαλλαγή
των νοικοκυριών και ειδικά των

μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων
που έχουν αναλάβει και τα
φορολογικά βάρη
μεγαλύτερα

Οι αίσιοι οιωνοί
Παρά όμως αυτούς τους φόβους
οι αίσιοι οιωνοί για επενδυτική
πολλαπλασιάζονται Μόλις
πρόσφατα λίγα μόλις 24ωρα μετά
τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο
για την τρίτη αξιολόγηση και
με το ράλι των ελληνικών
ομολόγων έγινε γνωστή η πρόθεση
του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Brevan Howard να επενδύσει στην
Ελλάδα Το μεγάλο αυτό hedge fund
σχεδιάζει να συστήσει δύο νέα
ύψους 500 εκατ ευρώ που
θα επενδύουν από τον Φεβρουάριο
σε επιλεγμένες και πάντως λιγότερες
από 10 ελληνικές μετοχές τις
οποίες θα διακρατεί για μεγάλο διά¬
έκρηξη

ταυτόχρονα

κεφάλαια

στημα Οι διαχειριστές του συγκεκριμένου
χαρτοφυλακίου έδειξαν το
ενδιαφέρον τους λόγω της αύξησης
της βιομηχανικής παραγωγής και
των αισιόδοξων προβλέψεων για τη
μεταποίηση
Ταυτόχρονα την πρόθεση Αμερικανών
επενδυτών να μπουν στην
ελληνική αγορά επισήμανε και ο
πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ στο
συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου Ιδιαίτερα αναφέρθηκε
στον ρόλο της Ελλάδας ως
κόμβου αναβάθμιση
μονάδας στη Ρεβυθούσα σχέδια για
τομέα υδρογονανθράκων κ.λπ
Τις δυνατότητες της ελληνικής οι¬
ενεργειακού

κονομίας επεσήμανε και ο Πολ Κα
ζαριάν της Japonica ο οποίος είπε ότι
τα συνολικά assets του ελληνικού
κράτους ανέρχονται σε 527 δισ ευρώ
ή τα 49.000 ευρώ ανά κάτοικο
αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρέπει
να τύχουν εκμετάλλευσης

Σχέδιο για τον τουρισμό
Το ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν
και άλλοι τομείς της οικονομίας δεν
σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα συνεχισθούν
οι επενδύσεις στη βαριά
βιομηχανία της Ελλάδας Το
Τουρισμού προωθεί
σχέδιο και στοχευμένες
ενέργειες που να καθιστούν την Ελ¬
υπουργείο

συγκεκριμένο

λάδα διεθνή τουριστικό και επενδυτικό
τουρισμό ώστε να δρομολογηθούν

τα ευμενή σχόλια μεγάλων διεθνών

νέες επενδύσεις στην
ξενοδοχειακή και τουριστική

χρηματοοικονομικών οίκων και
MME Δεν είναι τυχαίο ότι σε σχό
λιό του ο ελβετικός επενδυτικός οίκος

Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες
για βελτίωση του επενδυτικού κλίματος
είναι η έξοδος από τα Μνημόνια
η επιστροφή στις αγορές η
πτώση της απόδοσης του ελληνικού
1 θετούς ομολόγου που βρέθηκε για
πρώτη φορά αυτήν εβδομάδα κάτω
του 5 για πρώτη φορά στην εποχή
των Μνημονίων επιστρέφοντας
στα επίπεδα του 2009 προχθές βρέθηκε
η
ακόμη και στο 4,472
της τρίτης αξιολόγησης

UBS ανέφερε πως η Ελλάδα είναι
ένα καλό carry trade το οποίο
περιλαμβάνει δανεισμό σε νόμισμα
χαμηλού επιτοκίου για την αγορά
με μεσομακροπρόθε
σμη προοπτική που φέρει υψηλά
Αυτά που αναμένονται
πλέον για να βελτιωθεί ακόμη
η εικόνα είναι η έκδοση
του 7ετούς ομολόγου η αναβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας από τους οίκους αξιολόγησης
και η ρύθμιση του χρέους

εγχώρια

αγορά

ολοκλήρωση

ενεργητικού

επιτόκια

θεαματικότερα

Επενδύστε στην Ελλάδα
Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται το ελληνικό

ενδιαφέρον

καθώς εκεί θα βρεθούν κορυφαία στελέχη

του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης
με αφορμή τη συμμετοχή τους σε συνέδριο
της Capital Link ενώ αναμένεται να υπάρξει και
σειρά συναντήσεων με διεθνείς επενδυτές ως
συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ
Ήδη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος βρίσκεται εκεί αφού θα είναι
ομιλήτής στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link στις 1 1 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club
κεντρικός

της Νέας Υόρκης Αύριο Δευτέρα κατά τη διάρκεια
του επίσημου γεύματος του συνεδρίου ο
υπουργός θα απευθύνει κεντρική ομιλία Την
Τρίτη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί
στην ειδική εκδήλωση Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ενώ έχει
σειρά σημαντικών επαφών με
επενδυτικών εταιρειών
Στο ίδιο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως ομιλητές
ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου η υπουργός Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά ο αρμόδιος γενικός
γραμματέας Γιώργος Τζιάλλας και ο διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής ενώ μήνυμα στο συνέδριο θα
προγραμματίσει

εκπροσώπους

απευθύνει μέσω κάμερας ο πρωθυπουργός
Τσίπρας Πρόκειται για διεθνές συνέδριο
για την Ελλάδα στην πόλη της Νέας Υόρκης με
κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες από
τις Ηνωμένες Πολιτείες την Ελλάδα και την
Ευρώπη ενώ θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι
των ελληνικών συστημικών τραπεζών κάτι
το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική
πλευρά να επεκτείνει τις δυνατότητες
ελληνικών και ξένων επενδύσεων μετά
και την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα στις Η
ΠΑ.Είναι γεγονός ότι παραδοσιακά το συνέδριο
προσελκύει την ελίτ της Wall Street ενώ παρόντες
θα είναι οι Κριστίν Λαγκάρντ από το ΔΝΤ
Ντέκλαν Κοστέλο από την E E και Νικολά Τζια
μαρόλι από τον ESM Επομένως δεν αποκλείεται
να υπάρξει και συζήτηση περί χρέους
Αλέξης

συνεργασίας

Συνάντηση με Pos
Από εκεί και πέρα σύμφωνα με πληροφορίες
της Α ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου μετά το τέλος των
του συνεδρίου θα αναχωρήσει για την
Ουάσιγκτον όπου θα έχει συνάντηση με τον
Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπορ Ρος Οα
συζητηθούν τα ζητήματα της επιτροπής Ελλάδας
ΗΠΑ που θεσπίστηκε κατά το πρόσφατο ταξίδι
του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ
εργασιών

υπουργό

ΈΛ

Κουντουρά
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Επενδυτές από τις δύο πλευρές
του Ατλαντικού θα βρεθούν αύριο
στο συνέδριο που διοργανώνει
σε ετήσια βάση η Capital
Link στη Νέα Υόρκη με αντικείμενο
την ελληνική οικονομία
Βασικός ομιλητής θα είναι
ο υπουργός Οικονομικών
Τσακαλώτος και στο
ακροατήριο θα βρίσκονται οι
Ευκλείδης

εκπρόσωποι της τρόικας
υπουργοί ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων τραπεζίτες
κ.ά Φέτοςτο κλίμα αναμένεται να είναι θετικό καθώς η
συμφωνία τηςγ αξιολόγησης επετεύχθη και η Ελλάδα
ετοιμάζεται να βγει τον Φεβρουάριο εκ νέου στις αγορές
Επίσης είναι μία καλή ευκαιρία να ψηθεί και κανένα
επενδυτικό deal που τόσο ανάγκη έχει η χώρα
Ελληνες

τεχνική
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Κουτή περίοδος
ταίο μνημονιακό πακέτο πριν από τα Χριστούγεννα

0 οδικός χάρτης για
την τρίτη αξιολόγηση
Του

Η κυβέρνηση

ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

p.galiatsatos@realnews.gr

ολοκλήρωση της αξιολόγησης και
στην ανάταξη της οικονομίας εστιάζει

και πάλι η κυβέρνηση μετά την
Στην

επίσκεψη

Ερντογάν Το βάρος πέφτει τώρα οτην
των προαπαιτουμένων με την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών
ενώ τη Δευτέρα ξεκινά η συζήτηση
για τον Προϋπολογισμό Στις αρχές Ιανουαρίου

υλοποίηση

Διαταγμάτων

σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται
να ακολουθήσει η ψήφιση όσων νομοθετικών
ρυθμίσεων απαιτούνται η οποία θα γίνει
με ένα πολυνομοσχέδιο
Η διαδικασία για τον Προϋπολογισμό
φέτος από την πρωτοτυπία ότι θα
γίνει σε δύο μέρη Οπως αποφάσισε η διάσκε

μετά τον
Προϋπολογισμό
φέρνει
πολυνομοσχέδιο
οτη Βουλή για
να προλάβει
το Eurogroup
της 22ας
Ιανουαρίου

πιθανότατα

Τετάρτης

διήμερο

Συνέδριο της Ν.Δ
Πάντως η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό
θα ξεκινήσει απόντος του υπουργού Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου ο οποίος θα
στις ΗΠΑ έως τις 13 Δεκεμβρίου Ο κ
Τσακαλώτος που συνοδεύεται από τον υπουργό
Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου και
τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα Τζέφρι
Πάιατ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει
βρίσκεται

στο συνέδριο Invest in Greece που οργανώνει η Capital Link
και έχει προγραμματίσει συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών
οίκων Μάλιστα θα του γίνει και η τιμή να χτυπήσει
το καμπανάκι για τη λήξη της συνεδρίασης στη Wall Street
γεγονός που παραπέμπει σε ημέρες του 2000 Ταυτόχρονα
ο κ Παπαδημητρίου θα δει ενδιαφερόμενους για επενδύσεις
και θα συναντηθεί για τέταρτη φορά με τον Αμερικανό

υπουργό Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος
Στις Βρυξέλλες στο επίκεντρο θα βρίσκεται η συζήτηση
για το Brexit στο περιθώριο της Συνόδου Ωστόσο ο
θα έχει συναντήσεις και με Ευρωπαίους ηγέτες
για την πορεία των συζητήσεων για το ελληνικό πρόγραμμα
μετά την τρίτη αξιολόγηση Ενδιαφέρον παρουσιάζει φυσικά
η συνάντηση με την Αγκελα Μέρκελ κατά την οποία ο Αλ
Τσίπραςθα προσπαθήσει να διερευνήσει πόσο γρήγορα θα
σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμανία μετά την απόφαση
του συνεδρίου των Σοσιαλδημοκρατών να ξεκινήσουν
με τους Χριστιανοδημοκράτες και κατά πόσον μια
ενδεχόμενη καθυστέρηση γίνεται ήδη λόγος για διαδικασία

τα κράτη-μέλη δηλαδή έναρξη της συζήτησης για το
χρέος και τον οδικό χάρτη της ελληνικής εξόδου από το
Η γερμανική εκκρεμότητα είναι αυτή που προκαλεί
στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τη μεγαλύτερη ανησυχία
στην Αθήνα
Η κυβέρνηση πάντως θα προχωρήσει με το πολυνομοσχέδιο
μέσα στον Ιανουάριο ώστε να είναι εγκαίρως έτοιμη
για να μπορέσει να συνταχθεί η έκθεση συμμόρφωσης από
τους θεσμούς και να παρουσιαστεί στο Eurogroup της 22ας
Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί και τυπικά η τρίτη αξιολόγηση
Το πολυνομοσχέδιο θα έρθει μέσα στον Ιανουάριο και
για έναν πρόσθετο λόγο πέραν του φόρτου εργασίας που
θα έχει η Βουλή τον Δεκέμβριο Η κυβέρνηση θέλει να
πολιτικά το έδαφος με συνεδρίαση της κεντρικής
Επιτροπής που θα γίνει πιθανότατα στο τέλος Δεκεμβρίου
και δεν θέλει να βάλει τους βουλευτές να ψηφίσουν το τελευ
πρόγραμμα

Το Μαξίμου θέάει
να προετοιμάσει
ποάιτικά το
έδαφος με
συνεδρίαση της

ΚΠΕ που θα γίνει
πιθανότατα στο
τεάος Δεκεμβρίου

Η κυβερνητική πλειοψηφία θα
φέρει μέσα οτην εβδομάδα ιην
πρόιαση για προ ημερησίοκ
διαιάξεα συζήτηση στη

ΒουΑη για τη διαφθορά

πρωθυπουργός

που θα διαρκέσει ωςτο Πάσχα θα έχει επιπτώσεις στη στάση
της Γερμανίας απέναντι στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει

αποφασίστηκε

παράλληλα

μέσα στην εβδομάδα την πρόταση για προ
ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για
τη διαφθορά με την οποία θέλει να βάλει στο
στόχαστρο την αξιωματική αντιπολίτευση και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη Για τον Ιανουάριο
αντίθετα και πιθανότατα στο πολυνομοσχέ

συνομιλίες

χαρακτηρίζεται

ψη των προέδρων η συζήτηση θα ξεκινήσει τη
Δευτέρα 1 1 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί ως
την Τετάρτη 1 3 Δεκεμβρίου Το βράδυ της
θα διακοπεί και θα ολοκληρωθεί το
1 8 και 1 9
Δεκεμβρίου Η διακοπή
επειδή στις 14 και 15 Δεκεμβρίου
θα απουσιάζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί
πρας στην τακτική Σύνοδο κορυφής και
σης 1 6 και 1 7 διεξάγεται το τακτικό

ώστε να μην πρέπει να αντιμετωπίσουν
και τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων τους
Στο εσωτερικό μέτωπο η κυβέρνηση θα φέρει

προετοιμάσει

διο μετατίθεται η ψήφιση της διάταξης που
απέσυρε η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιό
γλου Πάντως αυτό που έχει προκαλέσει έντονη
ανησυχία είναι η σκλήρυνση τηςστάσηςτου
ΚΚΕ και στους δρόμους κάτι που έγινε σαφές
στα συλλαλητήρια και στις κινητοποιήσεις για
τις απεργίες Στην κυβέρνηση διερωτώνται αν
αυτό ήταν συγκυριακό επειδή η διάταξη για

το 50

συν 1 πλήττει κυρίωςτα πρωτοβάθμια
σωματεία δηλαδή το ΠΑΜΕ ή αν αποτελεί μια
ευρύτερη επιλογή του Περισσού η οποία θα
εντείνει περαιτέρω τις κοινωνικές αντιδράσεις
και θα δυσκολέψει την κατάσταση για την
Με ανησυχία παρακολουθούν ωστόσο
στο Μαξίμου και τις κινήσεις στον χώρο της
εσωκομματικής αντιπολίτευσης καθώς φαίνεται
πλέον ότι οι 53 που συνεδριάζουν εκτάκτως
το Σαββατοκύριακο εν τη απουσία του κ
Τσακαλώτου εμφανίζονται διχασμένοι Μάλιστα
μια ομάδα στελεχών εμφανίζεται διατεθειμένη
να συμπλεύσει με τον Νίκο Φίλη που
θα είναι παρών στη συνεδρίαση Τόσο η αντίθεση
των 53 στους πλειστηριασμούς όσο και
το θέμα της μείωσης των πλεονασμάτων που
έχει θέσει ο κ Φίλης άλλωστε στρέφονται ευθέως
και κατά του Ευκλ Τσακαλώτου
κυβέρνηση
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Στεργιούλης και Παναγιωτάκης στο συνέδριο της Capital Link - Το παρασκήνιο
για τα εµπόδια πώλησης του 35% των ΕΛΠΕ
Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται σήµερα 11/12/2017 ο CEO των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης και ο πρόεδρος της
ΔΕΗ Εµµανούηλ Παναγιωτάκης λαµβάνοντας µέρος στο συνέδριο της Capital Link.
Αυξάνεται η κινητικότητα των Ελλήνων µάνατζερς ενόψει των εξελίξεων στα ενεργειακά
ζητήµατα
Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται σήµερα 11 Δεκεµβρίου 2017 ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΠΕ κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανούηλ Παναγιωτάκης λαµβάνοντας
µέρος στο συνέδριο της Capital Link.
Θα συµµετάσχουν το µεσηµέρι της Δευτέρας 11/12/2017 ώρα Νέας Υόρκης 15.45 - 16.20 στο πάνελ "Greece
as Energy Gateway".
Στο συγκεκεριµένο πάνελ θα συµµετάσχει και ο Edward F.Cox εκ µέρους του µάνατζµεντ της Νοble Energy,
ενώ συντονιστής θα είναι ο Arnaud Jiossien managing director της ΒNP Paribas.
H παρουσία τους σε ένα συνέδριο που παρακολουθούν πρώτης τάξης επενδυτικά ονόµατα είναι µια
σηµαντική ευκαιρία να προβάλλουν τις προοπτικές της Ελλάδας στον ενεργειακό τοµέα αλλά και στον
κάθε κλάδο ειδικά.
Η υπόθεση των ΕΛΠΕ είναι πιο σύνθετη καθώς έχει ενταχθεί η πώληση του 35% που κατέχει
το Δηµόσιο στην συµφωνία της 3ης Αξιολόγησης.
Παρά το γεγονός ότι κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ επιµένουν ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να υλοποιήσει αυτήν
την δέσµευση µέχρι το καλοκαίρι του 2018, πηγές προσκείµενες στην κυβέρνηση εκτιµούν ότι πολύ δύσκολα
θα ολοκληρωθεί ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ πριν τις επόµενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Το Δηµόσιο θα προβάλλει στην κατεύθυνση αυτή το επιχείρηµα ότι δεν µπορεί να πλήξει τα συµφεροντά
του, όταν υπάρχει σε εξέλξη το ευρύ πρόγραµµα των υδρογονανθράκων, που αν φέρει αποτελέσµατα τότε
θα πολλαπλασιάσει την αξία του οµίλου των ΕΛΠΕ.
Την ίδια ώρα όµως το γεγονός ότι τίποτε δεν έχει ακόµα ξεκθαριστεί δηµιουργεί ασάφεια στην
χρηµατιστηριακή αγορά, που υπολογίζει ότι θα υπάρξει πώληση του πακέτου του 35% διαµέσου του
χρηµατιστηρίου µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανέβει η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας, παρά τις ισχυρές
προοπτικές κερδοφορίας, µείωσης δανεισµού, υδρογονανθράκων.Παραµένει στα 2,2 δισ ευρώ.
Η πλευρά Λάτση, που ελέγχει το 45,47% είναι σαφές ότι δεν προτίθεται να πουλήσει, ούτε και να
αγοράσει.
Και αυτό διότι ελέγχει την εταιρία στον βαθµό που την ενδιαφέρει µε το τρέχον ποσοστό και από την άλλη
πλευρά θα περιµένει την εξέλιξη που αφορά τους υδρογονάνθρακες, η οποία θα απαιτήσει τουλάχιστον 5
χρόνια.
Το θέµα γίνεται εξαιρετικά σύνθετο και θεωρείται ότι µπορεί να είναι από τα ζήτήµατα εκείνα που παρά
τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης, θα µετατεθεί τελικά για αργότερα, αν και εφόσον υπάρξουν ισοδύναµα
και προυποθέσεις.
Όσον αφορά την ΔΕΗ τα πράγµατα είναι πιο απλά καθώς η Επιχείρηση πρέπει να πουλήσει τις λιγνιτικές,
γιατί ο κλάδος αυτός µακροπρόθεσµα απαξιώνεται και γιατί γλυτώνει το κόστος του CO2
Το ερώτηµα είναι ποιοί επενδυτές θα ενδιαφερθούν, αν και υπάρχει µεγάλη αισιοδοξία για το market test
σε επίπεδο ΔΕΗ και ΥΠΕΝ, που ξεκινά εντός των προσεχών ηµερών.
Πάντως η ελληνική πλευρά διερευνά ήδη και τις προθέσεις των Κινέζων, καθώς στην Κίνα βρίσκονται
έλληνες αξιωµατούχοι σε επενδυτικό φόρουµ.
Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

http://www.worldenergynews.gr/
Publication date: 10/12/2017 23:36
Alexa ranking (Greece): 11158
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE...

Στεργιούλης και Παναγιωτάκης στο συνέδριο της Capital Link - Παρασκήνιο για
µπλόκο της πώλησης του 35% των ΕΛΠΕ

Αυξάνεται η κινητικότητα των Ελλήνων µάνατζερς ενόψει των εξελίξεων στα ενεργειακά ζητήµατα
Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται σήµερα ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης
Στεργιούλης και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανούηλ Παναγιωτάκης λαµβάνοντας µέρος στο
συνέδριο της Capital Link.
Θα συµµετάσχουν το µεσηµέρι της Δευτέρας 11/12/2017 ώρα Νέας Υόρκης 15.45 - 16.20 στο πάνελ "Greece
as Energy Gateway".
Στο συγκεκεριµένο πάνελ θα συµµετάσχει και ο Edward F.Cox εκ µέρους του µάνατζµεντ της Νοble Energy,
ενώ συντονιστής θα είναι ο Arnaud Jiossien managing director της ΒNP Paribas.
H παρουσία τους σε ένα συνέδριο που παρακολουθούν πρώτης τάξης επενδυτικά ονόµατα είναι µια
σηµαντική ευκαιρία να προβάλλουν τις προοπτικές της Ελλάδας στον ενεργειακό τοµέα αλλά και στον
κάθε κλάδο ειδικά.
Η υπόθεση των ΕΛΠΕ είναι πιο σύνθετη καθώς υπάρχει η πώληση του 35% του Δηµοσίου στην
συµφωνία της Τρίτης Αξιολόγησης.
Παρά το γεγονός ότι κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ επιµένουν ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να υλοποιήσει αυτήν
την δέσµευση µέχρι το καλοκαίρι του 2018, πηγές προσκείµενες στην κυβέρνηση εκτιµούν ότι πολύ δύσκολα
θα ολοκληρωθεί ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ πριν τις επόµενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Το Δηµόσιο θα προβάλλει στην κατεύθυνση αυτή το επιχείρηµα ότι δεν µπορεί να πλήξει τα συµφεροντά
του, όταν υπάρχει σε εξέλξη το ευρύ πρόγραµµα των υδρογονανθράκων, που αν φέρει αποτελέσµατα τότε
θα πολλαπλασιάσει την αξία του οµίλου των ΕΛΠΕ.
Την ίδια ώρα όµως το γεγονός ότι τίποτε δεν έχει ακόµα ξεκθαριστεί δηµιουργεί ασάφεια στην
χρηµατιστηριακή αγορά, που υπολογίζει ότι θα υπάρξει πώληση του πακέτου του 35% διαµέσου του
χρηµατιστηρίου µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανέβει η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας, παρά τις ισχυρές
προοπτικές κερδοφορίας, µείωσης δανεισµού, υδρογονανθράκων.Παραµένει στα 2,2 δισ ευρώ.
Η πλευρά Λάτση, που ελέγχει το 45,47% είναι σαφές ότι δεν προτίθεται να πουλήσει, ούτε και να
αγοράσει.
Και αυτό διότι ελέγχει την εταιρία στον βαθµό που την ενδιαφέρει µε το τρέχον ποσοστό και από την άλλη
πλευρά θα περιµένει την εξέλιξη που αφορά τους υδρογονάνθρακες, η οποία θα απαιτήσει τουλάχιστον 5
χρόνια.
Το θέµα γίνεται εξαιρετικά σύνθετο και θεωρείται ότι µπορεί να είναι από τα ζήτήµατα εκείνα που παρά
τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης, θα µετατεθεί τελικά για αργότερα, αν και εφόσον υπάρξουν ισοδύναµα
και προυποθέσεις.
Όσον αφορά την ΔΕΗ τα πράγµατα είναι πιο απλά καθώς η Επιχείρηση πρέπει να πουλήσει τις
λιγνιτικές, γιατί ο κλάδος αυτός µακροπρόθεσµα απαξιώνεται και γιατί γλυτώνει το κόστος του CO2
Το ερώτηµα είναι ποιοί επενδυτές θα ενδιαφερθούν, αν και υπάρχει µεγάλη αισιοδοξία για το market test
σε επίπεδο ΔΕΗ και ΥΠΕΝ, που ξεκινά εντός των προσεχών ηµερών.
Πάντως η ελληνική πλευρά διερευνά ήδη και τις προθέσεις των Κινέζων, καθώς στην Κίνα βρίσκονται
έλληνες αξιωµατούχοι σε επενδυτικό φόρουµ.
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 10 Δεκέµβριος 2017 23:22
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Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
protothema.gr
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Πιτσιλής: Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
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Γ. Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Facebook Twitter

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά
νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα
πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει
ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει
καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισµοπαθείς της Λέσβου και της Κω

Διορθώνεται η αδικία για τους κατοίκους της Βρίσας, που
έπρεπε να πληρώσουν τριπλό φόρο στις 12 Δεκεµβρίου
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όσοι υπέστησαν
ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα
δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να
έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει
καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.

Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Έως την Τρίτη η απόφαση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε
Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 10/12/2017 22:44
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/pitsilhs-ews-thn-trith-h-apofash-gia-tis-aithseis...

Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά
των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.

Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν
θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη η απαλλαγή των σεισµόπληκτων από ΕΝΦΙΑ
"Επιβεβληµένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στην ΑΑΔΕ. Έχουµε ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων,
ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη
από απόσταση, µε έµφαση στη συστηµατοποίηση της πληροφορίας, µε σύγχρονες συνθήκες εργασίας, µε
στόχο την εξοικονόµηση πόρων", ανέφερε ο γενικός γραµµατέας της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Όσον αφορά την εξοικονόµηση πόρων, ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε πως "από την πλευρά της ΑΑΔΕ
προσπαθούµε να βελτιωνόµαστε ώστε σταδιακά να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές
δοµές που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις µπορούν να φέρουν εξοικονόµηση πόρων, όπως και
η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος".
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αγκυλώσεις που συναντά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ είπε πως είναι πολλές.
"Το σηµαντικότερο που πρέπει να καταλάβουµε είναι η ανάγκη της θετικής αλλαγής. Πολλοί δεν
αντιλαµβάνονται πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγµατα. Οι αλλαγές που ετοιµάζουµε έχουν ένα θετικό
πρόσηµο. Είµαι αισιόδοξος πως έχουµε πετύχει αρκετά στην ΑΑΔΕ, αν φυσικά έχουµε και τις συνέργειες
και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δηµοσίου".
Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει µαζί µε κυβερνητικά
στελέχη το ετήσιο συνέδριο του Capital Link, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας.
"Βρήκαµε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραµε θετική ανταπόκριση για τη χώρα. Θα
παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές".
Στόχος, σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή, είναι να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουµε την παροχή
των υπηρεσιών µας. "Πρόθεσή µας να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας, όπως οι επιστροφές φόρων.
Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ (από περίπου 2,5 δισ. τον Σεπτέµβριο). Το πρώτο βήµα στις
επενδύσεις είναι η εµπιστοσύνη. Με µαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγµατα, αλλά υπάρχει η βούληση
από µέρους µας".
Ακόµη έδωσε λεπτοµέρειες για τη φορολοταρία, ως ένα κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήµατος.
"Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της µάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος µέσα στο 2018 να
σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο πολίτης στο taxisnet".
Τέλος, ο κ. Πιτσιλής είπε για τους σεισµοπαθείς της Μυτιλήνης και της Κω πως, σύµφωνα µε τον νόµο,
δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017 και 2018. "Για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουν µια
αίτηση στη ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουµε την απόφαση µε τις σχετικές λεπτοµέρειες. Εργαζόµαστε
µέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα
συµψηφιστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος του χρόνου όσοι έχουν υποστεί
ολοκληρωτική καταστροφή".
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΓΓΟΣ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει έως την Τρίτη την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκεται, µαζί µε
την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα
τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
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Πιτσιλής: Η εξοικονόµηση πόρων, θα φέρει µείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης
«Προσπαθούµε να βελτιωνόµαστε ώστε σταδιακά να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές
δοµές που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις µπορούν να φέρουν εξοικονόµηση πόρων, όπως και
η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος», δήλωσε ο Επικεφαλής της της
ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Πιτσιλής, βρίσκεται στις ΗΠΑ, για να παρακολουθήσει το ετήσιο συνέδριο του Capital Link, µαζί µε
στελέχη της κυβέρνησης, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας. Στο περιθώριο του
συνεδρίου, οι Έλληνες υπουργοί, αναµένεται να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές συναντήσεις µε ξένους
επενδυτές. «Βρήκαµε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραµε θετική ανταπόκριση για τη χώρα.
Θα παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές», είπε ο
διοικητής της ΑΑΔΕ.

Στόχος, τόνισε ο ίδιος, είναι να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουµε την παροχή των
υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης «Πρόθεσή µας να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας, όπως οι
επιστροφές φόρων. Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δις ευρώ (από περίπου 2,5 δις τον Σεπτέµβριο). Το πρώτο
βήµα στις επενδύσεις είναι η εµπιστοσύνη. Με µαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγµατα, αλλά υπάρχει η
βούληση από µέρους µας».
Στην ΑΑΔΕ, επεξεργάζονται σηµαντικές αλλαγές που αναµένεται να υλοποιηθούν το επόµενο διάστηµα, µε
τον κ. Πιτσιλή να επισηµαίνει ότι είναι «επιβεβληµένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στην ΑΑΔΕ.
Έχουµε ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων, ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε
αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη από απόσταση, µε έµφαση στη συστηµατοποίηση της
πληροφορίας, µε σύγχρονες συνθήκες εργασίας, µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων».
Για τη φορολοταρία, είπε ότι την βλέπει ως ένα κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήµατος.
«Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της µάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος µέσα στο 2018 να
σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο πολίτης στο taxisnet».
Κλείνοντας ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στους σεισµοπαθείς της Λέσβου και της Κω, τονίζοντας ότι
σύµφωνα µε τον νόµο, δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017 και 2018. «Για να γίνει αυτό
πρέπει να υποβάλουν µια αίτηση στη ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουµε την απόφαση µε τις σχετικές
λεπτοµέρειες. Εργαζόµαστε µέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει
πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα συµψηφιστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος του
χρόνου όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή» είπε.
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Την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και
Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Μήνυµα Τσακαλώτου σε funds από τις ΗΠΑ: «Ελάτε για επενδύσεις στην
Ελλάδα»!
«Η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει επιχειρηµατικό προορισµό», θα υποστηρίξει, µεταξύ άλλων, στην οµιλία
του ο κ. Τσακαλώτος ο οποίος θα αναφερθεί στις µεταρρυθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα αναµένεται να απευθύνει σήµερα 11/12/2017 σε
εκπροσώπους µεγάλων επενδυτικών εταιριών, funds, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες από το
βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
«Η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει επιχειρηµατικό προορισµό», θα υποστηρίξει, µεταξύ άλλων, στην οµιλία
του ο κ. Τσακαλώτος ο οποίος θα αναφερθεί στις µεταρρυθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας αλλά και στην
έξοδο της χώρας από τα Μνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης οι εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε τοµείς -δράσεις της
τεχνικής συµφωνίας όπως είναι τα κρατικά και τα εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των
υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η ναυτιλία.
Παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα είναι η Christine Lagarde
από το ΔΝΤ , ο Declan Costello από την Ε.Ε. και ο Nicola Giamarolli από τον ESM.
Εποµένως στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα έχει την ευκαιρία για ένα σύντοµο τετ α τετ
µε την Lagarde εν όψει και της απόφασης (σ.σ. θα ληφθεί τον Φεβρουάριο) που εκκρεµεί από το Ταµείο για
το αν θα συµµετάσχει χρηµατοδοτικά στο τρίτο πρόγραµµα ή θα παραµείνει µε τον ρόλο του παρατηρητή
χωρίς να βάλει δικά του κεφάλαια.
Ας σηµειωθεί ότι στις διαπραγµατεύσεις για την 3η αξιολόγηση η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Delia Velculescu
ήταν ιδιαίτερα διαλλακτική, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις διαφωνίες όπως συνέβαινε στις
προηγούµενες αξιολογήσεις. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 3η αξιολόγηση
αποτέλεσε «βόλτα στο πάρκο» για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µετά την εκκίνηση των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών που για τους θεσµούς αποτελούσε κεντρικό προαπαιτούµενο για να υπάρξει τεχνική
συµφωνία.
Επίσης η πώληση µονάδων της ΔΕΗ αλλά και τα µέτρα λιτότητας ώς το 2020 (περικοπές σε συντάξεις και
αφορολόγητο), που έχει ψηφίσει προκαταβολικά η κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, συνέβαλαν στο
να κλείσει τάχιστα η τεχνική συµφωνία.
Η αλήθεια είναι ότι η 4η και τελευταία αξιολόγηση που θα ξεκινήσει - σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό- αρχές Μαρτίου του 2018 κρύβει πολλές ενέδρες, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, για την
ελληνική διαπραγµατευτική οµάδα.
Είναι σίγουρο ότι οι δανειστές µετά τα τόσα δισ. ευρώ που εκταµίευσαν µε χαµηλό επιτόκιο, πλην όµως µε
σκληρές µεταρρυθµίσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία την Αθήνα εάν δεν τις συνεχίσει…
Τα µέτρα για το χρέος θα είναι το κλειδί για τις νέες δεσµεύσεις.
Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, ενώ το
«µαχαίρι και το πεπόνι» σε αυτές θα κρατάει το ΔΝΤ.
Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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Απαλλαγή σε σεισµοπαθείς Λέσβου και Κω από τον ΕΝΦΙΑ - Την Τρίτη η
απόφαση για τις αιτήσεις
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ζητούν ΕΝΦΙΑ από σεισµοπαθείς της Λέσβου για γκρεµισµένα σπίτια
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[In]: Πιτσιλής: Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Σχετική ανακοίνωση µε το θέµα προς απάντηση σε δηµοσιεύµατα εξέδωσε και το υπουργείο
Οικονοµικών αναφέροντας: «Σχετικά µε δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, επισηµαίνεται ότι µε το
άρθρο 13 του νόµου 4484/1.8.2017 προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των
κτισµάτων και του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του Δήµου
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το
σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
«Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος» καταλήγει η ανακοίνωση του
υπουργείου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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[Alpha]: Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από
τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ALPHA
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Δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Σεισµόπληκτοι: Την Τρίτη η απόφαση για αιτήσεις απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: news247.gr
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Τι πρέπει να κάνουν οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω για να µην πληρώσουν
ΕΝΦΙΑ για τα γκρεµισµένα

Την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω

Anadolu Agency via Getty Images
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρώσουν οι σεισµοπαθείς στη Λέσβο
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις
επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υµαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη
ζηµιά των ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων
ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν
θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Απαλλαγή σε σεισµοπαθείς Λέσβου και Κω από τον ΕΝΦΙΑ – Την Τρίτη η
απόφαση για τις αιτήσεις

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ζητούν ΕΝΦΙΑ από σεισµοπαθείς της Λέσβου για γκρεµισµένα σπίτια
Πηγή: Real News – Κοινωνία
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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δηµοκρατική Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Λέσβος: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
των σεισµόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Απαλλαγή σε σεισµοπαθείς Λέσβου και Κω από τον ΕΝΦΙΑ - Την Τρίτη η
απόφαση για τις αιτήσεις
Όσοι υπέστησαν ζηµιές από το σεισµό στα δύο νησιά θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε
τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους
Δηµοσίευση | 10 Δεκεµβρίου 2017
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ζητούν ΕΝΦΙΑ από σεισµοπαθείς της Λέσβου για γκρεµισµένα σπίτια
Πολ Βερλέν, ποιητής
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Εως την Τρίτη (12/12) η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής των
σεισµόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιτσιλής: Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
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Αναµένεται απόφαση για την απαλλαγή των σεισµόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη θα έχει εκδοθεί η απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι σεισµόπληκτοι από Λέσβο και Κω, σύµφωνα µε τον Γ. Πιτσιλή
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[Reader]: Πιτσιλής: Ως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
Την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από
τους σεισµούς στη Λέσβο και την Κω, θα εκδώσει µέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: READER
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
Newsroom , CNN Greece
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Μυτιλήνη και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά
των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν
θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[News]: Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισµοπαθείς της Λέσβου και της Κω
Διορθώνεται η αδικία για τους κατοίκους της Βρίσας, που έπρεπε να πληρώσουν τριπλό
φόρο στις 12 Δεκεµβρίου
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όσοι υπέστησαν
ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα
δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να
έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει
καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS
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ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΛΕΣΒΟ ΚΩ
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε πως στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθεί η
επανακκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των πληγέντων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω, ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
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[Ζούγκλα]: Αναµένεται η απόφαση για απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ των
σεισµοπλήκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Πηγή: ΑΠΕ
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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[CNN Greece]: Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής
από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Μυτιλήνη και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά
των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν
θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CNN GREECE
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή τον σεισµόπληκτων από ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο
και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν
θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
TAGS
ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝΦΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
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Agenda
MONDAY
Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) resume talks on the name issue in Brussels under
UN mediator Matthew Nimetz. To Tuesday.
The ministers of finance (Euclid Tsakalotos), economy and development (Dimitris Papadimitriou) and tourism (Elena
Kountoura) participate in the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York.
A public debate on “Regulatory Power, Interpretation and Change of the Constitution,” organized by the Center for
European Constitutional Law, takes place at the Athens Bar Association (60 Academias), starting at 6.15 p.m. (Info:
210.362.3634, www.cecl.gr)
An event titled “For Greece and Cyprus Without Social and Architectural Obstacles” takes place at the Cypriot
Embassy in Athens (2A Xenofontos), co-organized by the Panhellenic Association of Paraplegics and People with
Mobility Impairments (PASIPKA), New Democracy and the Greek branch of Cyprus’s Democratic Rally party. (Info:
info@disy-hellas.com)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) releases its third-quarter data on turnover in the sectors of information &
media, transport and accommodation & food service companies. It will also publish September statistics on
construction activity and the October reading of its industrial output index.
Athens-listed Unibios holds an extraordinary general meeting.
TUESDAY
Prime Minister Alexis Tsipras attends the One Planet Summit in Paris.
The Women in Business Committee of the American-Hellenic Chamber of Commerce holds its 9th WIB Women
Leader Luncheon, featuring Elsie Maio and titled “Enough is Enough: Prepare to be Heard,” in the Hilton Athens
hotel’s Galaxy Room from 1 p.m. (Info: www.amcham.gr)
ADMIE Holdings holds an extraordinary general meeting.
WEDNESDAY
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) issues the third-quarter readings of its salary costs index.
Listed company Ideal Group holds an extraordinary general meeting of shareholders.
THURSDAY
Main unions ADEDY and GSEE hold a 24-hour nationwide strike that will affect public transport, ferry services, state
schools, archaeological sites and museums etc.
Prime Minister Alexis Tsipras participates in the European Council in Brussels. To Friday.
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) releases its third-quarter manpower survey, October data on industrial
import prices, the third-quarter readings of its construction output index, and its 2017 survey on electronic commerce
use.
Frigoglass shareholders hold an extraordinary general meeting.
FRIDAY
The Representation of the European Commission in Greece and the South-East Europe Program of the Hellenic
Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) hold a discussion titled “The European Perspective of the
Western Balkans: Challenges and Opportunities” from 1 p.m. to 3 p.m. at the Representation of the European
Commission in Greece (2 Vassilissis Sofias, Athens). (Info: 210.725.7124, www.eliamep.gr)
The American-Hellenic Chamber of Commerce holds its 6th Agricultural Technology Conference, titled “Climate
Change: Challenges and Adjustment” at the American Farming School in Thessaloniki. (Info: 2310.286.453,
www.amcham.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) publishes its figures on passengers, vehicle and cargo traffic in Greek
ports in the second quarter of the year, service sector turnover in the third quarter, retail commerce employees in the
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third quarter, museum and archaeological site visitors in August and farming and agriculture imports and exports in
October.
Athens-listed firms Lazaridis and Iktinos hold extraordinary general meetings.
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Ως την Τρίτη η απόφαση για ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει
να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[Lifo]: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
των σεισπόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: LIFO
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Ως την Τριτη η αποφαση για ΕΝΦΙΑ σε Λεσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω. Αυτό
ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία. Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα
δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν
τη ζηµιά των ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Σεισµόπληκτοι Λέσβου -Κω: Έως την Τρίτη η απόφαση για την απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω. Αυτό
ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται
στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο
συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία. Όπως
εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων
τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί...
Aftodioikisi · πριν από 56 λεπτά ·
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω. Αυτό
ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται
στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο
συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία. Όπως
εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων
τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί...
Dealnews.gr ·

πριν από 27 λεπτά ·
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Την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και
Κω
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων
Διαβάστε περισσότερα στο NEWS247
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Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
THESSNEWS-DESK
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω, ανακοίνωσε ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής, και µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά
νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά
των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
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Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισµοπαθείς της Λέσβου και της Κω

Διορθώνεται η αδικία για τους κατοίκους της Βρίσας, που
έπρεπε να πληρώσουν τριπλό φόρο στις 12 Δεκεµβρίου
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όσοι υπέστησαν
ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα
δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να
έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει
καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Σχετικά Tags

Ενφια Σεισµός Λέσβος Σεισµός στην Κω Γιώργος Πιτσιλής
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Την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και
Κω
Α
υτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Λέσβος: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
των σεισµόπληκτων
Α
υτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Πιτσιλής: Μειώθηκε στο 1 δισ. από 2,5 δισ. το στοκ των επιστροφών φόρων

"Επιβεβλημένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στην ΑΑΔΕ. Έχουμε ευρύ κατάλογο μεταρρυθμίσεων,
ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη
από απόσταση, με έμφαση στη συστηματοποίηση της πληροφορίας, με σύγχρονες συνθήκες εργασίας, με
στόχο την εξοικονόμηση πόρων", ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων, ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε πως "από την πλευρά της ΑΑΔΕ
προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε ώστε σταδιακά να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές
δομές που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις μπορούν να φέρουν εξοικονόμηση πόρων, όπως και
η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος".
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αγκυλώσεις που συναντά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ είπε πως είναι πολλές.
"Το σημαντικότερο που πρέπει να καταλάβουμε είναι η ανάγκη της θετικής αλλαγής. Πολλοί δεν
αντιλαμβάνονται πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Οι αλλαγές που ετοιμάζουμε έχουν ένα θετικό
πρόσημο. Είμαι αισιόδοξος πως έχουμε πετύχει αρκετά στην ΑΑΔΕ, αν φυσικά έχουμε και τις συνέργειες
και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δηµοσίου".
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Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει μαζί με κυβερνητικά
στελέχη το ετήσιο συνέδριο του Capital Link, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας.
"Βρήκαμε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραμε θετική ανταπόκριση για τη χώρα. Θα
παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές".
Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, είναι να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουμε την παροχή
των υπηρεσιών μας. "Πρόθεσή μας να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, όπως οι επιστροφές φόρων.
Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ (από περίπου 2,5 δισ. τον Σεπτέμβριο). Το πρώτο βήμα στις
επενδύσεις είναι η εμπιστοσύνη. Με μαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά υπάρχει η βούληση
από µέρους µας".
Ακόμη έδωσε λεπτομέρειες για τη φορολοταρία, ως ένα κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήματος.
"Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος μέσα στο 2018 να
σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο πολίτης στο taxisnet".
Τέλος, ο κ. Πιτσιλής είπε για τους σεισμοπαθείς της Μυτιλήνης και της Κω πως, σύμφωνα με τον νόμο,
δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017 και 2018. "Για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουν μια
αίτηση στη ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουμε την απόφαση με τις σχετικές λεπτομέρειες. Εργαζόμαστε
μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα
συμψηφιστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος του χρόνου όσοι έχουν υποστεί
ολοκληρωτική καταστροφή".
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Γιώργος Πιτσιλής
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Εως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε
Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισπόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.

Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω
ΛΕΣΒΟΣ: Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε
το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά
νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά
των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.Επίσης, ο Γ.
Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ...

των σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω...
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα
έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που
πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που...
πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από
τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από
τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos
της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε
θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν
ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει
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να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα
δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να
έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων
ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί
ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί
ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει
να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το
κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους επιβληθεί
πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων...
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW
ERA OF OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum!
#Greek#Economypic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums) 11 Δεκεµβρίου 2017

Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
@dbpapadimitriou, the Minister of Economy and Development is now presenting on Investing for Growth
at our #CLGreekForum! #Economy#Development#Greekpic.twitter.com/dro9lKzIh9
— Capital Link Forums (@CL_Forums) 11 Δεκεµβρίου 2017

Ντ.Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε επίσης πως ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
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Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία, αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
«Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι
στη κατανάλωση» τόνισε.
Ο Γιώργο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.

Πηγή: Το Βήµα
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW ERA OF
OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek#Economypic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums)
@dbpapadimitriou, the Minister of Economy and Development is now presenting on Investing for Growth at our
#CLGreekForum! #Economy#Development#Greekpic.twitter.com/dro9lKzIh9
— Capital Link Forums (@CL_Forums)
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Γ. Πιτσιλής: Απαλλάσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισπόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων
τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους,
δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
.
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Πιτσιλής: Μέχρι Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή τον σεισµόπληκτων από
ΕΝΦΙΑ

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα
έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει
να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ
του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς
στη Λέσβο και στην Κω.
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω. Αυτό
ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται
στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο
συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία. Όπως
εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων
τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ
των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί. Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής
ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από
τους σεισµούς στη Λέσβο και την Κω, θα εκδώσει µέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ usay.gr ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
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Αναµένεται η απόφαση για απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ των σεισµοπλήκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Πηγή: ΑΠΕ

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 10/12/2017 20:45
Alexa ranking (Greece): 751
http://bankingnews.gr/index.php?id=340741

Μέχρι την Τρίτη (12/12) η απόφαση για την απαλλαγή των σεισµοπαθών της
Λέσβου και της Κω από τον ΕΝΦΙΑ
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί
Μέχρι την Τρίτη (12/12/) η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
www.bankingnews.gr
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Μέχρι Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή σεισµόπληκτων από τον ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά με το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συμμετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ μαζί με τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζημιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
<< επιστροφή στην προηγούµενη σελίδα
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Την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και
Κω
Όσοι υπέστησαν ζηµιές από το σεισµό στα δύο νησιά θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε
τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους
news247
Δεκεµβρίου 10 2017 20:32
Όσοι υπέστησαν ζηµιές από το σεισµό στα δύο νησιά θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε
τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[Πρώτο Θέµα]: Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής
από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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[NewMoney]: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Προχωρούν οι διαδικασίες προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Κω και Λέσβο,
Σύµφωνα µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή µέχρι την Τρίτη η
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να
υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ
του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης ο κ.
Πιτσιλής τόνισε ότι όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε Κω και Λέσβο

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει
την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις
σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική
αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital
Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους
σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην
Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει
ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί
ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το
τέλος του έτους, δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη
δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της
σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων
επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[Η Ναυτεµπορική]: Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Πότε βγαίνει η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ των
σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Έως την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Έρχεται απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο
και Κω - ΤΩΡΑ
Θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στη Λέσβο και
την Κω. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής προανήγγειλε σε συνέντευξή του στον ελληνικό
ραδιοφωνικό σταθµό "Cosmos" της Ν. Υόρκης, όπου βρίσκεται µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή για
τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα,
ότι έρχεται σχετική απόφαση.
Η ΑΑΔΕ θα έχε εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ µέχρι την Τρίτη.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Μέχρι την Τρίτη θα δοθούν οι αιτήσεις δικαιολογητικών για απαλλαγή από
ΕΝΦΙΑ σε κατοίκους Λέσβου και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ.
Αφορά στον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 για όσους υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ στους σεισµόπληκτους σε Λέσβο - Κω Κυριακή, 10 Δεκεµβρίου 2017 20:24

Σχετικά Άρθρα

Εντολή Πιτσιλή για να γίνουν έλεγχοι στα Paradise Papers

Γ. Πιτσιλής: Προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος υποθέσεων φοροδιαφυγής από τις λίστες Λαγκάρντ
και Μπόργιανς
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Νέοι προϊστάµενοι σε διευθύνσεις πληροφορικής, φορολογικής διοίκησης και τελωνείων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
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Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πιτσιλής
ενφια
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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ΑΑΔΕ: Ως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
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ΑΑΔΕ: Ως την Τρίτη η απόφαση για τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων

EMAIL
Εκτύπωση
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ΑΑΔΕ
ΕΝΦΙΑ
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
Σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιτσιλής: Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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ΑΑΔΕ: Ως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
ΕΛΛAΔΑΜέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε
το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν
προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη
Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

Πηγή:ΑΠΕ ΜΠΕ
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Σεισµόπληκτοι Λέσβου -Κω: Έως την Τρίτη η απόφαση για την απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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[Το Βήµα]: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε
Λέσβο και Κω
Σύµφωνα µε τον Γ. Πιτσιλή
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

https://www.altsantiri.gr/
Publication date: 10/12/2017 20:24
Alexa ranking (Greece): 173
https://www.altsantiri.gr/oikonomia/eos-tin-triti-apofasi-gia-tin-apallagi-apo-ton-enf...

Έως την Τρίτη η απόφαση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισπόπληκτων σε Λέσβο – Κω
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει µέχρι την Τρίτη την απόφαση σχετικά
µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη
Λέσβο και στην Κω, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του
στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται
στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά
νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα
πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει
ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί
ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων
τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του
έτους, δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ
των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές
προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Την ερχόµενη εβδοµάδα οι αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων
Τι ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για όσους υπέστησαν ζηµιές από
τους σεισµούς σε Λέσβο και Κω.
Τι ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για όσους υπέστησαν ζηµιές από
τους σεισµούς σε Λέσβο και Κω.
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.

Επίσης, ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω
Σύµφωνα µε τον Γ. Πιτσιλή

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Μέχρι την Τρίτη οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΑΠΑΛΛΑΓΗ από ΕΝΦΙΑ στους
σεισµόπληκτους...

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ.
Αφορά στον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 για όσους υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Πιτσιλής: Ως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω
Την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από
τους σεισµούς στη Λέσβο και την Κω, θα εκδώσει µέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε
Λέσβο και Κω
Facebook
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Print
E-mail
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων
τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους,
δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
.
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Γ. Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω διαβαστε επισης

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΕΝΦΙΑ

διαβαστε επισης
Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία και το µήνυµά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.
Σχόλια µε υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόµενο που η συντακτική οµάδα κρίνει πως
δεν προσφέρουν στο γόνιµο διάλογο, δεν θα δηµοσιεύονται. Παρακαλούµε να αποφεύγετε τα greeklish.
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Γ. Πιτσιλης: Εως την Τριτη η αποφαση για τις αιτησεις απαλλαγης απο τον
ΕΝΦΙΑ των σεισποπληκτων σε Λεσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Εως την Τριτη η αποφαση για τις αιτησεις απαλλαγης ΕΝΦΙΑ σε Λεσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

http://www.liberal.gr/
Publication date: 10/12/2017 20:11
Alexa ranking (Greece): 255
http://www.liberal.gr/arthro/180848/epikairotita/2017/g-pitsilis-eos-tin-triti-i-apofas...

Γ. Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο
και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά με το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συμμετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ μαζί με τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζημιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης
μεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές
προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Γ. Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
ΕΛΛAΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10 Δεκεµβρίου 2017 20:07
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10 Δεκεµβρίου 2017 20:04
10 Δεκεµβρίου 2017
| 1 ΛΕΠΤΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωµα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο,
τονίζουµε ρητά ότι δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και µόνο
αυτόν. Παρακαλούµε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια µε ύβρεις θα διαγράφονται,
ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.
whitehat / radical - powered by whiterad engine

http://www.iefimerida.gr/
Publication date: 10/12/2017 20:04
Alexa ranking (Greece): 24
http://www.iefimerida.gr/news/381986/mehri-tin-triti-tha-dothoyn-oi-aitiseis-dikaiol...

Μέχρι την Τρίτη θα δοθούν οι αιτήσεις δικαιολογητικών για απαλλαγή από
ΕΝΦΙΑ σε κατοίκους Λέσβου και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ.
Αφορά στον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 για όσους υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιτσιλής: Μειώθηκε στο 1 δισ. από 2,5 δισ. ευρώ το στοκ των επιστροφών
φόρων

«Επιβεβληµένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στην ΑΑΔΕ. Έχουµε ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων,
ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη
από απόσταση, µε έµφαση στη συστηµατοποίηση της πληροφορίας, µε σύγχρονες συνθήκες εργασίας, µε
στόχο την εξοικονόµηση πόρων», ανέφερε ο γενικός γραµµατέας της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Όσον αφορά την εξοικονόµηση πόρων, ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε πως «από την πλευρά της ΑΑΔΕ
προσπαθούµε να βελτιωνόµαστε ώστε σταδιακά να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές
δοµές που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις µπορούν να φέρουν εξοικονόµηση πόρων, όπως και
η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος».
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αγκυλώσεις που συναντά ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ είπε πως είναι πολλές.
«Το σηµαντικότερο που έχουµε να κάνουµε να καταλάβουµε την ανάγκη της θετικής αλλαγής. Πολλοί δεν
αντιλαµβάνονται πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγµατα. Οι αλλαγές που ετοιµάζουµε έχουν ένα θετικό
πρόσηµο. Είµαι αισιόδοξος πως έχουµε πετύχει αρκετά στην πρώτη διετία της ΑΑΔΕ, αν φυσικά έχουµε και
τις συνέργειες και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δηµοσίου».
Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει µαζί µε άλλα
κυβερνητικά στελέχη το ετήσιο συνέδριο του Capital Link, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες
της χώρας. «Βρήκαµε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραµε θετική ανταπόκριση για τη χώρα.
Θα παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές».
Στόχος, σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή, είναι να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουµε την παροχή
των υπηρεσιών µας. «Πρόθεσή µας να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας, όπως οι επιστροφές φόρων.
Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ (από περίπου 2,5 δισ. τον Σεπτέµβριο). Το πρώτο βήµα στις
επενδύσεις είναι η εµπιστοσύνη. Με µαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγµατα, αλλά υπάρχει η βούληση
από µέρους µας».
Ακόµη έδωσε λεπτοµέρειες για τη φορολοταρία, ως ένα κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήµατος.
«Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της µάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος µέσα στον 2018 να
σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο πολίτης στο taxisnet».
Τέλος, ο κ. Πιτσιλής είπε για τους σεισµοπαθείς της Μυτιλήνης και της Κω πως, σύµφωνα µε τον νόµο
δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017 και 2018. «Για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουν µια
αίτηση στη ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουµε την απόφαση µε τις σχετικές λεπτοµέρειες. Εργαζόµαστε
µέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα
εκκαθαριστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος του χρόνου όσοι έχουν υποστεί
ολοκληρωτική καταστροφή».
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Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Συνέντευξη

Σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του
2017 και 2018
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Εως την Τρίτη η απόφαση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω
Αντωνόπουλος Γιώργος
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

https://www.ersanews.gr/
Publication date: 10/12/2017 19:42
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.ersanews.gr/article/2208782/Pitsilis-I-exoikonomisi-poron-tha-ferei-me...

Πιτσιλής: Η εξοικονόµηση πόρων, θα φέρει µείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης
«Προσπαθούµε να βελτιωνόµαστε ώστε σταδιακά να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές
δοµές που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις µπορούν να φέρουν εξοικονόµηση πόρων, όπως και
η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος», δήλωσε ο Επικεφαλής της της
ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Πιτσιλής, βρίσκεται στις ΗΠΑ, για να παρακολουθήσει το ετήσιο συνέδριο του Capital Link, µαζί µε
στελέχη της κυβέρνησης, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας. Στο περιθώριο του
συνεδρίου, οι Έλληνες υπουργοί, αναµένεται να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές συναντήσεις µε ξένους
επενδυτές. «Βρήκαµε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραµε θετική ανταπόκριση για τη χώρα.
Θα παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές», είπε ο
διοικητής της ΑΑΔΕ.
Στόχος, τόνισε ο ίδιος, είναι να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουµε την παροχή των
υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης «Πρόθεσή µας να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας, όπως οι
επιστροφές φόρων. Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δις ευρώ (από περίπου 2,5 δις τον Σεπτέµβριο). Το πρώτο
βήµα στις επενδύσεις είναι η εµπιστοσύνη. Με µαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγµατα, αλλά υπάρχει η
βούληση από µέρους µας».
Στην ΑΑΔΕ, επεξεργάζονται σηµαντικές αλλαγές που αναµένεται να υλοποιηθούν το επόµενο διάστηµα, µε
τον κ. Πιτσιλή να επισηµαίνει ότι είναι «επιβεβληµένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στην ΑΑΔΕ.
Έχουµε ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων, ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε
αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη από απόσταση, µε έµφαση στη συστηµατοποίηση της
πληροφορίας, µε σύγχρονες συνθήκες εργασίας, µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων».
Για τη φορολοταρία, είπε ότι την βλέπει ως ένα κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήµατος.
«Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της µάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος µέσα στο 2018 να
σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο πολίτης στο taxisnet».
Κλείνοντας ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στους σεισµοπαθείς της Λέσβου και της Κω, τονίζοντας ότι
σύµφωνα µε τον νόµο, δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017 και 2018. «Για να γίνει αυτό
πρέπει να υποβάλουν µια αίτηση στη ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουµε την απόφαση µε τις σχετικές
λεπτοµέρειες. Εργαζόµαστε µέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει
πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα συµψηφιστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος του
χρόνου όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή» είπε.
Πηγή: KONTRANEWS.GR
10/12 19:42
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Πιτσιλής: Μειώθηκε στο 1 δισ. από 2,5 δισ. ευρώ το στοκ των επιστροφών
φόρων
"Επιβεβλημένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στην ΑΑΔΕ. Έχουμε ευρύ κατάλογο μεταρρυθμίσεων,
ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη
από απόσταση, με έμφαση στη συστηματοποίηση της πληροφορίας, με σύγχρονες συνθήκες εργασίας, με
στόχο την εξοικονόμηση πόρων", ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων, ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε πως "από την πλευρά της ΑΑΔΕ
προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε ώστε σταδιακά να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές
δομές που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις μπορούν να φέρουν εξοικονόμηση πόρων, όπως και
η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος".
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αγκυλώσεις που συναντά ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ είπε πως είναι πολλές.
"Το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε να καταλάβουμε την ανάγκη της θετικής αλλαγής. Πολλοί δεν
αντιλαμβάνονται πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Οι αλλαγές που ετοιμάζουμε έχουν ένα θετικό
πρόσημο. Είμαι αισιόδοξος πως έχουμε πετύχει αρκετά στην πρώτη διετία της ΑΑΔΕ, αν φυσικά έχουμε και
τις συνέργειες και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δηµοσίου".
Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει μαζί με άλλα
κυβερνητικά στελέχη το ετήσιο συνέδριο του Capital Link, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες
της χώρας. "Βρήκαμε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραμε θετική ανταπόκριση για τη χώρα.
Θα παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές".
Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, είναι να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να βελτιώσουμε την παροχή
των υπηρεσιών μας. "Πρόθεσή μας να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, όπως οι επιστροφές φόρων.
Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ (από περίπου 2,5 δισ. τον Σεπτέμβριο). Το πρώτο βήμα στις
επενδύσεις είναι η εμπιστοσύνη. Με μαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά υπάρχει η βούληση
από µέρους µας".
Ακόμη έδωσε λεπτομέρειες για τη φορολοταρία, ως ένα κίνητρο για τη χρήση του πλαστικού χρήματος.
"Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος μέσα στον 2018 να
σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο πολίτης στο taxisnet".
Τέλος, ο κ. Πιτσιλής είπε για τους σεισμοπαθείς της Μυτιλήνης και της Κω πως, σύμφωνα με τον νόμο
δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017 και 2018. "Για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουν μια
αίτηση στη ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουμε την απόφαση με τις σχετικές λεπτομέρειες. Εργαζόμαστε
μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα
εκκαθαριστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος του χρόνου όσοι έχουν υποστεί
ολοκληρωτική καταστροφή".
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Γιώργος Πιτσιλής

http://www.avgi.gr/
Publication date: 10/12/2017 18:04
Alexa ranking (Greece): 873
http://www.avgi.gr/article/10951/8585440/me-nea-poiotika-stoicheia-to-neo-kyma-...

Με νέα "ποιοτικά" στοιχεία το νέο κύµα ανάπτυξης
Επενδύσεις και κατανάλωση καλούνται να συνδράµουν τη µεγάλη συµβολή του τουρισµού
Η εξισορρόπηση της µονόπαντης σήµερα ανάπτυξης, καθώς βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στον τουρισµό
(κάτι που µεσοµακροπρόθεσµα ενέχει και το στοιχείο του ρίσκου) ή ακόµη και στις µεταφορές και τις
εξαγωγές, αλλά ελάχιστα σε επενδύσεις και σε κατανάλωση, είναι το "ποιοτικό" ζητούµενο (παράλληλα µε
το µεταφραζόµενο στη µεγέθυνση της οικονοµίας "ποσοτικό" ζητούµενο) για την περαιτέρω πορεία της
ελληνικής οικονοµίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συντείνουν δηλώσεις, ανακοινώσεις και γεγονότα των
τελευταίων ηµερών, τα οποία προοιωνίζονται ουσιαστική αλλαγή αυτής της δοσολογίας στο µείγµα της
ανάπτυξης.
Προαπαιτούµενο όµως γι' αυτήν τη στροφή είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Κάτι σαν αυτό που ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µιλώντας στο Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο, ότι "η Ελλάδα αποκτά
επιτέλους κουλτούρα αλλαγών και µεταρρυθµίσεων" και ότι "δεν είµαστε πλέον φοβικοί απέναντι στις
αλλαγές". Παρότι η εγκατάλειψη των πλείστων όσων φοβικών συνδρόµων αφορά διάφορα πεδία σε
οικονοµία, διοίκηση και κοινωνία, η συγκεκριµένη διαπίστωση έχει πλήρη εφαρµογή και στα των
επενδύσεων.
Η "διαρθρωτική" στρέβλωση
Τα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΛΣΤΑΤ είναι εύγλωττα: Η ανάπτυξη το τρίτο
τρίµηνο του τρέχοντος έτους στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στις εξαγωγές υπηρεσιών (ως τέτοιες
εννοούνται, για παράδειγµα, ο τουρισµός, ο οποίος καταρρίπτει φέτος κάθε προηγούµενο ρεκόρ και
αναµένεται, µε βάση τις πρώτες ενδείξεις, να παρουσιάσει ανάλογη πρόοδο και το 2018, ή η ναυτιλία).
Δίπλα όµως στη θεαµατική αύξηση των αφίξεων τουριστών, άλλοι επιµέρους δείκτες, οι οποίοι
συνυπολογίζονται για την καταγραφή των αξοµοιώσεων του ΑΑΠ, δείχνουν αρνητική πορεία. Τέτοιοι είναι
ενδεικτικά αυτοί οι οποίο µετρούν τις επενδύσεις, όπως το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που
συρρικνώθηκε στο εννεάµηνο, ή την κατανάλωση. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι ετήσιες µεταβολές του
ΑΕΠ στο τρίτο τρίµηνο ήταν οι εξής:
Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε µείωση 1% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2016
(στη διαµόρφωση αυτής της εικόνας συνετέλεσαν η σταθερή κατανάλωση των νοικοκυριών και η
µειούµενη κατανάλωση του δηµοσίου τοµέα, οι δαπάνες του οποίου µειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά
2,2%).
Εξίσου δυσµενής ήταν η εικόνα και στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, καθώς µειώθηκαν
κατά 8,5%.
Στον αντίποδα, σηµαντική αύξηση 7,8% κατέγραψαν εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών 12,6%.
Αισθητή όµως ήταν η αύξηση που σηµείωσαν κατά το ίδιο διάστηµα οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς έφθασαν το 9,3%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,2% και των υπηρεσιών κατά 6,9%.
Αναλύοντας τα ίδια στοιχεία, η Alpha Bank επεσήµανε, στην εβδοµαδιαία ανάλυσή της, ότι "η βελτίωση
του οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα δεν αντανακλάται ακόµη στην πορεία των επενδυτικών δαπανών,
που παρέµειναν υποτονικές, επιδεικνύοντας αρνητική συµβολή µιας εκατοστιαίας µονάδας στο τρίτο
τρίµηνο του έτους και σχεδόν µηδενικής συµβολής (+0,3 εκ. µονάδες) στο πρώτο εννεάµηνο συνολικά.
Σηµειώνεται ότι η κάµψη των επενδύσεων, εξαιρουµένων των αποθεµάτων, προέρχεται κυρίως από τις
επενδύσεις σε κατασκευές, καθώς οι επενδύσεις σε µηχανολογικό και µεταφορικό εξοπλισµό µειώθηκαν
οριακά". Για να συµπληρώσει ότι "η διατήρηση θετικού ρυθµού µεγεθύνσεως του ΑΕΠ για τρία συνεχόµενα
τρίµηνα το 2017 στην Ελλάδα συνδέεται περισσότερο µε τη θετική επίδραση της -σχετικά µεγαλύτερης
διάρκειας και µεγέθους- ανακάµψεως της Ευρωζώνης, καθώς και µε γεωπολιτικούς παράγοντες που
ευνόησαν τον ελληνικό τουρισµό".
Αλ. Τσίπρας: Όχι µόνο οι εθνικοί πρωταθλητές
Η διαπίστωση αυτή συµπληρώνει και την επισήµανση που έκανε ο πρωθυπουργός στο Ελληνοαµερικανικό
Επιµελητήριο, ότι "η αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων δεν µπορεί να στηριχτεί
αποκλειστικά σε εθνικούς πρωταθλητές, αλλά περνά µέσα από την ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας
και της αλληλεξάρτησης". Και µιλώντας ακόµη πιο συγκεκριµένα παρατήρησε: "Η χώρα µας, ακόµα και στις
δύσκολες στιγµές της βαθιάς κρίσης, στηρίχτηκε στον τουρισµό. Σπάει χρόνο µε τον χρόνο όλα τα ρεκόρ.
Όµως, αυτό θα είναι 'δώρον άδωρον' αν συνεχίσουµε µέσω των εισαγωγών για διατροφικά προϊόντα να
διαρρέουµε οικονοµικό δυναµισµό σε τρίτες χώρες, αντί να υποστηρίξουµε τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα

http://www.avgi.gr/
Publication date: 10/12/2017 18:04
Alexa ranking (Greece): 873
http://www.avgi.gr/article/10951/8585440/me-nea-poiotika-stoicheia-to-neo-kyma-...

και την αγροτοδιατροφική µεταποίηση. Στη νέα οικονοµία της γνώσης µπορούµε να στηριχτούµε για να
κερδίσουµε το χαµένο έδαφος, µε επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτοµία. Προωθούµε, λοιπόν, τη
σύζευξη της έρευνας µε την παραγωγή". Ακόµη, αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση των µεγάλων έργων στα
οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα, την αναβάθµιση των λιµένων, τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδοµές,
καθώς και τις εµβληµατικές επενδύσεις σ' ένα ευρύ φάσµα τοµέων και παραγωγικών τοποθετήσεων, όπως
στην ενέργεια, τον τουρισµό, τις µεταφορές και τις κατασκευές.
Η αποεπένδυση δεν τελείωσε
Την ώρα όµως που η κυβέρνηση παρουσιάζει τα σχέδιά της για το νέο µοντέλο ανάπτυξης, η αποεπένδυση
στην Ελλάδα δεν έχει ανακοπεί εντελώς, αλλά συνεχίζεται. Ενδεικτικά είναι τα κρούσµατα µεγάλων
βιοµηχανιών που εγκατέλειψαν τη χώρα τους τελευταίους µήνες. Το περιβάλλον της οικονοµικής κρίσης µε
τη µείωση της ζήτησης και της κατανάλωσης, σε συνδυασµό και µε τις στρεβλώσεις δεκαετιών, οδήγησαν
επιχειρήσεις όπως οι Ελαΐς, Nestle, Πίτσος (το εργοστάσιό της στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη), Μαΐλλης να
τερµατίζουν τις εργασίες τους ή να σκέφτονται να προχωρήσουν στο κλείσιµο των εργοστασίων τους στη
χώρα µας, παρότι η οικονοµία άρχισε να ανακάµπτει. Υπενθυµίζεται ότι είχε προηγηθεί και η πώληση των
δραστηριοτήτων εµπορίας ελαιολάδου και µαργαρινών από την Ελαΐς - Unilever, µε το κλείσιµο του
εργοστασίου της στην Πειραιώς ενώ κλείσιµο του µεγαλύτερου εργοστασίου παγωτού στην Ελλάδα (στον
Ταύρο) ανακοίνωσε τον περασµένο Σεπτέµβριο η νεοσύστατη εταιρεία Froneri Hellas.
Ωσότου όµως αποδώσουν τα αναπτυξιακά σχέδια της κυβέρνησης (όπως λ.χ. η δηµιουργία της
Αναπτυξιακής Τράπεζας µε ρόλο µηχανισµού συνεργασίας µε διεθνείς χρηµατοδοτικούς θεσµούς και
φορέα σχεδιασµού, συντονισµού, προτεραιοποίησης έργων και χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας
στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής) θα καραδοκεί ένας κίνδυνος: να συνεχιστούν
ανάλογα κρούσµατα "λουκέτων" στη χώρα µας εάν συνεχιστεί η συρρίκνωση της κατανάλωσης, κάτι που
θα µπορεί να αντιµετωπισθεί ευχερέστερα στη µεταµνηµονιακή εποχή, όταν θα είναι δυνατή η απαλλαγή
των νοικοκυριών και ειδικά των µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων που έχουν αναλάβει και τα
µεγαλύτερα φορολογικά βάρη.
Οι αίσιοι οιωνοί
Παρά όµως αυτούς τους φόβους, οι αίσιοι οιωνοί για επενδυτική έκρηξη πολλαπλασιάζονται. Μόλις
πρόσφατα, λίγα µόλις 24ωρα µετά τη συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο για την τρίτη αξιολόγηση και
ταυτόχρονα µε το ράλι των ελληνικών οµολόγων, έγινε γνωστή η πρόθεση του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου Brevan Howard να επενδύσει στην Ελλάδα. Το µεγάλο αυτό hedge fund σχεδιάζει να
συστήσει δύο νέα κεφάλαια, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που θα επενδύουν από τον Φεβρουάριο σε
επιλεγµένες, και πάντως λιγότερες από 10, ελληνικές µετοχές, τις οποίες θα διακρατεί για µεγάλο
διάστηµα. Οι διαχειριστές του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου έδειξαν το ενδιαφέρον τους λόγω της
αύξησης της βιοµηχανικής παραγωγής και των αισιόδοξων προβλέψεων για τη µεταποίηση.
Ταυτόχρονα, την πρόθεση Αµερικανών επενδυτών να µπουν στην ελληνική αγορά επισήµανε και ο πρέσβης
των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στον
ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου (αναβάθµιση µονάδας στη Ρεβυθούσα, σχέδια για τοµέα
υδρογονανθράκων κ.λπ.).
Τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας επεσήµανε και ο Πολ Καζαριάν της Japonica, ο οποίος είπε ότι
τα συνολικά assets του ελληνικού κράτους ανέρχονται σε 527 δισ. ευρώ ή τα 49.000 ευρώ ανά κάτοικο,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρέπει να τύχουν εκµετάλλευσης.
Σχέδιο για τον τουρισµό
Το ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι τοµείς της οικονοµίας δεν σηµαίνει βεβαίως ότι δεν θα
συνεχισθούν οι επενδύσεις στη "βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας". Το υπουργείο Τουρισµού προωθεί
συγκεκριµένο σχέδιο και στοχευµένες ενέργειες που να καθιστούν την Ελλάδα διεθνή τουριστικό και
επενδυτικό τουρισµό, ώστε να δροµολογηθούν νέες επενδύσεις στην εγχώρια ξενοδοχειακή και τουριστική
αγορά.
Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες για βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος είναι η έξοδος από τα Μνηµόνια, η
επιστροφή στις αγορές, η πτώση της απόδοσης του ελληνικού 10ετούς οµολόγου, που βρέθηκε για πρώτη
φορά αυτήν εβδοµάδα κάτω του 5%, για πρώτη φορά στην εποχή των Μνηµονίων, επιστρέφοντας στα
επίπεδα του 2009 (προχθές βρέθηκε ακόµη και στο 4,472%), η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, τα
ευµενή σχόλια µεγάλων διεθνών χρηµατοοικονοµικών οίκων και ΜΜΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε σχόλιό του,
ο ελβετικός επενδυτικός οίκος UBS ανέφερε πως η Ελλάδα είναι ένα καλό "carry trade", το οποίο
περιλαµβάνει δανεισµό σε νόµισµα χαµηλού επιτοκίου για την αγορά ενεργητικού µε µεσοµακροπρόθεσµη
προοπτική που φέρει υψηλά επιτόκια. Αυτά που αναµένονται πλέον για να βελτιωθεί ακόµη θεαµατικότερα
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η εικόνα, είναι η έκδοση του 7ετούς οµολόγου, η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας
από τους οίκους αξιολόγησης και η ρύθµιση του χρέους.
"Επενδύστε στην Ελλάδα"
Στη Νέα Υόρκη µεταφέρεται το ελληνικό ενδιαφέρον καθώς εκεί θα βρεθούν κορυφαία στελέχη του
οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, µε αφορµή τη συµµετοχή τους σε συνέδριο της Capital Link, ενώ
αναµένεται να υπάρξει και σειρά συναντήσεων µε διεθνείς επενδυτές, ως συνέχεια του πρόσφατου
ταξιδιού του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ.
Ήδη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται εκεί, αφού θα είναι κεντρικός οµιλήτής
στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης. Αύριο, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου, ο
υπουργός θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Την Τρίτη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική
εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", ενώ έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στο ίδιο συνέδριο θα συµµετάσχουν ως οµιλητές ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο αρµόδιος γενικός γραµµατέας Γιώργος
Τζιάλλας και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, ενώ µήνυµα στο
συνέδριο θα απευθύνει µέσω κάµερας ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για διεθνές συνέδριο
για την Ελλάδα στην πόλη της Νέας Υόρκης, µε κυβερνητικούς και επιχειρηµατικούς ηγέτες από τις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ θα συµµετάσχουν και εκπρόσωποι των ελληνικών
συστηµικών τραπεζών, κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική πλευρά να επεκτείνει τις
δυνατότητες συνεργασίας ελληνικών και ξένων επενδύσεων µετά και την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα στις
ΗΠΑ.Είναι γεγονός ότι παραδοσιακά το συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street, ενώ παρόντες θα
είναι οι Κριστίν Λαγκάρντ από το ΔΝΤ, Ντέκλαν Κοστέλο από την Ε.Ε. και Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM.
Εποµένως, δεν αποκλείεται να υπάρξει και συζήτηση περί χρέους...
Συνάντηση µε Ρος
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε πληροφορίες της “Α”, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, µετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου, θα αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, όπου θα
έχει συνάντηση µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος. Θα συζητηθούν τα ζητήµατα της
επιτροπής Ελλάδας - ΗΠΑ που θεσπίστηκε κατά το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.
Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Οικονοµικά Νέα Ροη κατηγοριας
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O ΕΟΤ σε εκδηλώσεις στη Ν.Υόρκη, Βουδαπέστη και Κων/πολη
Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού ενέκρινε την συµµετοχή του σε εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν
στη Νέα Υόρκη, στη Βουδαπέστη και στην Κωνσταντινούπολη.
Αναλυτικά, ενέκρινε την προσφορά φιλοφρονήσεων συνολικής δαπάνης µέχρι του συνολικού ποσού των
12.174,04 ευρώ του Γραφείου ΕΟΤ ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Τουρισµού στις ΗΠΑ και της Διοίκησης του ΕΟΤ, κατά την διάρκεια της συµµετοχής του ΕΟΤ
στο 19ο CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 11 και 12
Δεκεµβρίου.
Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα
για τους Αµερικανούς επενδυτές. Στο εν λόγω συνέδριο η Κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από υψηλόβαθµα
στελέχη της, ενώ για τον τοµέα του τουρισµού θα πραγµατοποιηθεί επίσηµη επίσκεψη αντιπροσωπείας του
Υπουργείου Τουρισµού αποτελούµενη από την Υπουργό Τουρισµού, τον Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης και εκπροσώπους του ΕΟΤ.
Επιπροσθέτως, στο πρόγραµµα επίσηµης επίσκεψης που έχει καταρτισθεί και ενόψει της διεξαγωγής του
Διεθνούς Συνεδρίου της ΑSTA DESTINATION EXPO’ 18 στη χώρα µας (Αθήνα-Απρίλιος 2018),
συµπεριλαµβάνεται και η παράθεση γεύµατος στις 12 Δεκεµβρίου στα 25 µέλη του ΔΣ της ASTA (American
Society of Travel Agents) της µεγαλύτερης ένωσης τουριστικών πρακτόρων στον κόσµο, µε την Ηγεσία του
Υπουργείου Τουρισµού και εκπροσώπων του ΕΟΤ, για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων µε τους
υπεύθυνους της ASTA, και την άρτια διοργάνωση του συγκεκριµένου Διεθνούς Συνεδρίου στην χώρα µας.
Εξάλλου, εγκρίθηκε η υπηρεσιακή µετακίνηση του επιτόπιου υπαλλήλου του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Αυστρίας, κ.
Ιωάννη Ραφαλιά στη Βουδαπέστη από 12 έως 13 Δεκεµβρίου προκειµένου να παρευρεθεί σε εκδήλωση του
Tour Operator Neckermann και να προβεί σε παρουσίαση ελληνικών προορισµών στο πλαίσιο της Στρατηγικής
2017/2018. Στην εν λόγω εκδήλωση, θα συµµετέχουν 150 τουριστικοί πράκτορες.
Επίσης, στις 13 Δεκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί στο Σισµανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης
εκδήλωση του Γραφείου ΕΟΤ Τουρκίας, σε συνεργασία µε την Aegean Airlines για την προβολή των
χειµερινών προορισµών και του τουρισµού πολυτελείας της χώρας στην τουριστική αγορά της Τουρκίας.
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Σε αναζήτηση επενδυτών για τη νέα έξοδο στις αγορές
Με την τεχνική συµφωνία για την ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης στο τσεπάκι του ο υπ. Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται στις ΗΠΑ σε µία προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδυτών που θα
βοηθήσουν στην επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ήδη το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, έχει µεταφραστεί σε σηµαντική αποκλιµάκωση των
αποδόσεων των κρατικών οµολόγων στη δευτερογενή αγορά. Είναι ενδεικτικό πως για πρώτη φορά από το
2009 η απόδοση του 10ετούς οµολόγου κινείται σήµερα πέριξ του 4,6%!
Πρόκειται για ένα επίπεδο που επιτρέπει στο οικονοµικό επιτελείο και τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσουν µε τα
σχέδια τους για ακόµα µία δοκιµαστική έξοδο στις αγορές, αυτή τη φορά µε την έκδοση νέου οµολόγου
για την άντληση φρέσκου χρήµατος. Ήδη οι πληροφορίες που διακινούνται για το χρεόγραφο που
εξετάζεται να εκδοθεί ποικίλουν.
Η επίσηµη ατζέντα του ταξιδιού του υπ. Οικονοµικών προβλέπει τη συµµετοχή του στο 19ο ετήσιο
συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link την ερχόµενη Δευτέρα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στις συναντήσεις που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών καθώς προσπαθεί
να προετοιµάσει το έδαφος για την διατηρήσιµη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές µετά
τον Αύγουστο του 2018, οπότε και λήγει το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής υποστήριξης του ESM.
Από το επιτελείο του υπουργού Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν έχει στην ατζέντα
προγραµµατισµένη συνάντηση µε εκπροσώπους των θεσµών. Ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο
δεδοµένου ότι στη Νέα Υόρκη θα βρίσκονται, µεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
οµάδα των θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και ο εκπρόσωπος του ESM Νικολά Τζιαµαρόλι προκειµένου να
συµµετάσχουν στο συνέδριο.
Το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής, προβλέπει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών από σήµερα κιόλας. Τη Δευτέρα 11
Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει την
κεντρική οµιλία. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μεταξύ των επίσηµων φορέων της ελληνικής κυβέρνησης που θα συµµετάσχουν στις εργασίες του
συνεδρίου είναι επίσης ο υπ. Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, η υπ. Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο
επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και η Πρόεδρος του Υπερταµείου αποκρατικοποιήσεων Ράνια
Αικατερινάρη.
Εκεί όµως θα βρεθούν και πολλοί τραπεζίτες και επικεφαλής εισηγµένων εταιρειών προκειµένου να
συµµετάσχουν στα πάνελ αλλά και τις συναντήσεις µε τους ξένους επενδυτές. Οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας, οι επενδύσεις σε ελληνικά κρατικά αλλά και εταιρικά οµόλογα, οι προοπτικές του τραπεζικού
κλάδου και των επενδύσεων σε αυτόν, τα ενεργειακά, ο τουρισµός, τα ακίνητα, η ναυτιλία είναι µεταξύ
των κύριων θεµάτων που θα αναλυθούν.
Πηγή: www.newmoney.gr
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Τσακαλώτος, Κουντουρά και Παπαδηµητρίου στο 19ο Capital Link Invest in Greece
Forum
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µαζί µε τους υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, θα συµµετάσχουν στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος
του συνεδρίου, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα χτυπήσει το καµπανάκι για τη λήξη των εργασιών της
χρηµατιστηριακής ηµέρας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Το βράδυ της ίδιας µέρα, στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου θα βραβευθεί µε το «2017Hellenic Capital Link
Leadership Award» ο διευθύνων σύµβουλος της Philip Morris International, Andre Calantzopoulos, για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας. Κεντρικός οµιλητής στο δείπνο θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για Ευρωασιατικές υποθέσεις, Τζόναθαν Κόεν.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Το Συνέδριο λαµβάνει χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια
ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο
αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital
Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Τις εργασίες του συνεδρία θα κηρύξουν ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Χάρης Λαλάκος και ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο
οποίος θα µιλήσει για το νέο τοπίο στην ενέργεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Το µήνυµά του µέσω τηλεδιάσκεψης θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλέξης Τσίπρας.
Πέραν των τριών υπουργών στο συνέδριο θα συµµετάσχουν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής.
Σηµαντική είναι η συµµετοχή έξι µεγάλων διεθνών τραπεζών:
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
Επίσης των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζώ, στο υψηλότερο επίπεδο, Εθνική, Τράπεζα
Πειραιώς, Alpha Bank Eurobank Ergasias.
Τέλος ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς.
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link που έχει πρόεδρο
το Νίκο Μπορνόζη, δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
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(Investor Relations&Financial Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της.
Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα.
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Finance Minister Euclyd Tsakalotos in NYC for the Capital Link Invest in Greece Forum
New York.- (GreekNewsOnline)
Finance Minister Euclid Tsakalotos is leading a Greek government high level delegation that will participate at the
19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, on Monday, December 11, in New York. Tsakalotos will deliver the
keynote speech during a luncheon, followed by a press conference. During his visit in New York, Tsakalotos will be
meeting with investment company representatives as well.
Ministers of Economy and Development Dimitrios Papadimitriou and Tourism Elena Kountoura, along with George
Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development and George Pitsilis, Governor, Independent Authority
for Public Revenue, Hellenic Republic, will participate at the forum. Prime Minister Alexis Tsipras will send the
Government’s message to the international investor Community via webcast.
During the Forum’s official dinner at The Harvard Club, on Monday, December 11, 2017, the “2017Hellenic Capital Link
Leadership Award” will be presented to Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, for his outstanding
contribution to Greece. Keynote Speaker will be Jonathan R. Cohen, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for
European and Eurasian Affairs.
On December 12, the Ministers will ring the closing bell at the New York Stock Exchange.
Ambassador of Greece to the United States Haris Lalacos and U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt will open
the conference.
The Annual Capital Link Invest in Greece Forum is an International Summit about Greece in New York organized in
cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks. The Forum will feature
government and business leaders from Greece, Europe and the United States, and top executives from the
investment, financial and business communities. The timing for this Forum is optimal. After years of recession,
Greece is slowly returning to a period of economic growth and aims to position itself as an attractive investment and
business destination.
This Forum will provide the audience with a unique blend of informational, marketing and networking opportunities.
December mark’s the 19 year milestone of Capital Link’s commitment to raising awareness about Greece as an
investment destination, to a wider investor universe.
The conference will feature the developments and reforms in the Greek economy and the Greek government
programme for the economy and investments. Also, the latest trends in the capital markets and specific sectors with
topics such as Government and Corporate Bonds, energy, infrastructure development, real estate, tourism, banking,
non-performing loans management, and global shipping.
Also significant is the presence of six Global Investment Banks:
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
The four Greek Systemic Banks will also take part with:
National Bank of Greece – Leonidas Fragkiadakis, CEO
Piraeus Bank – Christos Megalou, CEO
Alpha Bank – Vassilios Psaltis, General Manager and CFO and Theodoros Athanassopoulos, Executive
General Manager and
Eurobank Ergasias SA – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman &Chairman of Hellenic Bank Association.
,
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Η Ελλάδα συναντά την ελίτ της Wall Street
Ο συνδυασµός ελκυστικών αποτιµήσεων και η αρχή µιας οικονοµικής ανάκαµψης αποτελούν σηµαντικό
δέλεαρ για τους επενδυτές

Με στόχο να προβάλει την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό, προσελκύοντας ξένα
επενδυτικά κεφάλαια που θεωρούνται καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, ξεκινά τη
Δευτέρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link, το οποίο σε
συνεργ...

Διαβάστε τη συνέχεια
Σχόλια αναγνωστών (0)
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη θα εκδοθούν οι αποφάσεις απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ
για σεισµόπληκτους Λέσβου, Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω, ανακοίνωσε ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Σχετικά µε δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 13 του νόµου 4484/1.8.2017
προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των κτισµάτων και του αναλογούντος
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του Δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και
το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος.

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω, ανακοίνωσε ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Σχετικά µε δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 13 του νόµου 4484/1.8.2017
προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των κτισµάτων και του αναλογούντος
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του Δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και
το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017.
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος.
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Μέχρι την Τρίτη θα δοθούν οι αιτήσεις δικαιολογητικών για απαλλαγή από
ΕΝΦΙΑ σε κατοίκους Λέσβου και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ.
Αφορά στον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 για όσους υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην
Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιτσιλής: Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
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Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Έως την Τρίτη η έκδοση της απόφασης

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει
την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς
στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό
ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους
σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην
Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η
επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου
έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική
καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική
δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη
ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο
Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Σχετική ανακοίνωση µε το θέµα προς απάντηση σε δηµοσιεύµατα
εξέδωσε και το υπουργείο Οικονοµικών αναφέροντας: «Σχετικά µε
δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 13 του
νόµου 4484/1.8.2017 προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη
2017 και 2018 των κτισµάτων και του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία
βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του Δήµου Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί
ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης
Ιουλίου 2017».
«Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχει την ευθύνη για την
εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος» καταλήγει η ανακοίνωση του
υπουργείου.
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Πιτσιλής: Μειώθηκε στο 1 δισ. από 2,5 δισ. ευρώ το στοκ των επιστροφών
φόρων
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αγκυλώσεις που συναντά ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ είπε πως είναι πολλές.

"Επιβεβληµένες οι αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στην ΑΑΔΕ. Έχουµε
ευρύ κατάλογο µεταρρυθµίσεων, ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πώς
θέλουµε την ΑΑΔΕ, µε αξιόπιστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη
από απόσταση, µε έµφαση στη συστηµατοποίηση της πληροφορίας, µε
σύγχρονες συνθήκες εργασίας, µε στόχο την εξοικονόµηση πόρων",
ανέφερε ο γενικός γραµµατέας της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθµό της Νέας Υόρκης.
Όσον αφορά την εξοικονόµηση πόρων, ο κ. Πιτσιλής υποστήριξε
πως "από την πλευρά της ΑΑΔΕ προσπαθούµε να βελτιωνόµαστε ώστε
σταδιακά να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχουν πολλές δοµές
που πρέπει να επανεξεταστούν, οι συγχωνεύσεις µπορούν να φέρουν
εξοικονόµηση πόρων, όπως και η ανανέωση του εξοπλισµού µας. Ο
σηµαντικότερος πόρος είναι ο χρόνος".
Απαντώντας σε ερώτηση για τις αγκυλώσεις που συναντά ο επικεφαλής
της ΑΑΔΕ είπε πως είναι πολλές. "Το σηµαντικότερο που έχουµε να
κάνουµε να καταλάβουµε την ανάγκη της θετικής αλλαγής. Πολλοί δεν
αντιλαµβάνονται πως πρέπει να αλλάξουν τα πράγµατα. Οι αλλαγές που
ετοιµάζουµε έχουν ένα θετικό πρόσηµο. Είµαι αισιόδοξος πως έχουµε
πετύχει αρκετά στην πρώτη διετία της ΑΑΔΕ, αν φυσικά έχουµε και τις
συνέργειες και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δηµοσίου".
Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να
παρακολουθήσει µαζί µε άλλα κυβερνητικά στελέχη το ετήσιο συνέδριο
του Capital Link, όπου παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες της
χώρας. "Βρήκαµε ενδιαφέρουσα την περσινή επίσκεψη και πήραµε θετική
ανταπόκριση για τη χώρα. Θα παρουσιάσουµε τι εξελίξεις είχαµε σε
σχέση µε πέρυσι και για να ακούσουµε τους επενδυτές".
Στόχος, σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή, είναι να µειώσουµε τη
γραφειοκρατία και να βελτιώσουµε την παροχή των υπηρεσιών µας.
"Πρόθεσή µας να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας, όπως οι
επιστροφές φόρων. Τώρα είναι λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ (από
περίπου 2,5 δισ. τον Σεπτέµβριο). Το πρώτο βήµα στις επενδύσεις είναι η
εµπιστοσύνη. Με µαγικό ραβδάκι δεν αλλάζουν τα πράγµατα, αλλά
υπάρχει η βούληση από µέρους µας".
Ακόµη έδωσε λεπτοµέρειες για τη φορολοταρία, ως ένα κίνητρο για τη
χρήση του πλαστικού χρήµατος. "Εντάσσεται στην ευρύτερη
στρατηγική της µάχης κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος µέσα στον 2018
να σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο
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να σταµατήσουν κάποιες έντυπες ειδοποιήσεις, για να στραφεί ο
πολίτης στο taxisnet".
Τέλος, ο κ. Πιτσιλής είπε για τους σεισµοπαθείς της Μυτιλήνης και της
Κω πως, σύµφωνα µε τον νόµο δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για
το 2017 και 2018. "Για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουν µια αίτηση στη
ΔΟΥ. Μέχρι την Τρίτη θα εκδώσουµε την απόφαση µε τις σχετικές
λεπτοµέρειες. Εργαζόµαστε µέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει η
επανεκκαθάριση. Αν ο φόρος έχει πληρωθεί, θα επιστραφεί ή θα
εκκαθαριστεί. Επίσης, πρέπει να κάνουν τροποποίηση στο Ε9 ως το τέλος
του χρόνου όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή".
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Μήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in
Greece: Η Ελλάδα έτοιµη να γυρίσει σελίδα
«ΑΠΕ-ΜΠΕ»

11 ∆εκεµβρίου, 2017

Ο πρόεδρος του Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» - Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της
λιτότητας και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας
τόνισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα
ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας
έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και
πάλι και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν
αυτό το οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της
ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων
ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων»,
υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν
στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ∆ΕΘ το
2018, δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς
των χωρών µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης τον Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες
σε περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: ∆εν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η
µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης
πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη
πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM. «∆εν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα
για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από
τους σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως
«βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε
τα δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν
γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις
δοµικές µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα
πρωτογενή πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑ∆Ε (Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων
εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα
αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την
επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον
(Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Γ. Κουμουτσάκος
& Γ. Κατρούγκαλος
μιλούν για την
επίσκεψη Ερντογάν
στην Ελλάδα
Σελίδες 18 - 19

H Νάνσυ
Παπαϊωάννου
πρόεδρος
της Επιτροπής
Παρελάσεως
Σελίδa 3

INVEST IN GREECE

Τσακαλώτος,
Κουντουρά και
Παπαδημητρίου στο
Capital Link Forum
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μαζί με τους υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, θα συμμετάσχουν στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και θα χτυπήσει το καμπανάκι για τη λήξη των εργασιών της χρηματιστηριακής ημέρας.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών έχει
προγραμματίσει σειρά σημαντικών επαφών με εκΣυνέχεια στη σελίδα 15

Ο Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Pan Gregorian
τίμησε τον
Ανδρέα Κωμοδρόμο
Σελίδες 10 - 11

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Χριστουγεννιάτικη
συναυλία από
τη Βυζαντινή
Χορωδία της
Αρχιεπισκοπής
Σελίδες 8 - 9

Τσίπρας: Ο σεβασμός στη «Λωζάνη»
προϋπόθεση για ειρηνική συμβίωση
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Μεγάλα έργα στην ατζέντα
της 2ης τετραμερούς
συνόδου κορυφής ΕλλάδαςΒουλγαρίας - ΣερβίαςΡουμανίας . Στήριξη
στην Ελλάδα από
το Βούλγαρο πρωθυπουργό
Φωτογραφία: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ /ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Ατμόσφαιρα Χριστουγέννων σε κάθε ελληνική πόλη, με πολλά και νέα δρώμενα. Στη φωτογραφία, κόσμος επισκέπτεται το χριστουγεννιάτικο «Πάρκο των Ευχών», στο χώρο του πάρκου Αλκαζάρ της Λάρισας, Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.

Βελιγράδι.(GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις, τις διεθνείς συνθήκες, όπως είναι η
Συνθήκη της Λοζάνης, που είναι ο θεμέλιος
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή της «Παναγίας Προυσιώτισσας»
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Με χαρούμενα παιδικά πρόσωπα γέμισε η
κοινοτική αίθουσα του Αγίου Νικολάου στο
Φλάσινγκ το απόγευμα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου κατά την ετήσια χριστουγεννιάτικη
γιορτή που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ευρυτάνων «Παναγιά η Προυσιώτισσα».
Περισσότερα από εβδομήντα παιδιά συμμετείχαν σε μια εκδήλωση γεμάτι κέφι, παιχνίδι,
τραγούδι και χορό, διασκέδασαν με τον κλόουν
και την παρέα του, περίμεναν ανυπόμονα να
χρωματίσουν τα πρόσωπά τους με τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές, και
έψαλαν, τέλος, τα Κάλαντα των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς αναμένοντας τον Αγιο
Βασίλη να κάνει την εμφάνισή του και να τους
μοιράσει τα δώρα τους. «Τέτοιες ζωντανές εικόνες δεν ξεχνιούνται ποτέ από τα παιδιά, όπως
δεν ξεχνούν ποτέ και τον φορτωμένο με δώρα
Αη Βασίλη τους και βέβαια το δώρο τους», είπε
στη Greek News η πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Καλογερά.
«Σε πολλά από αυτά τα παιδιά διαφαίνεται η
πορεία και το μέλλον του Συλλόγου», τόνισε η
κ. Καλογερά για να προσθέσει πως «έννοια και
λαχτάρα των γονιών και των γιαγιάδων και των
παππούδων τους είναι να συνεχίσουν τα παιδιά
αυτά τις παραδόσεις του τόπου τους και στο
μέλλον».
Η κ. Καλογερά εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς
συντελεστές της γιορτής, και ιδιαίτερα τα ζεύγη
Δημητρίου και Γεωργίας Τριανταφύλλη, Κωνσταντίνου και Ιουλίας Κοκότου, την παιδίατρο
Φαίη Κοκότου, την κ. Χρυσούλα Τσινιά, τα μέλη
του συλλόγου καθώς και τους φίλους για την
ευγενική προσφορά και την υποστήριξή τους.
Ευχαρίστησε επίσης για την προσφορά των
δώρων που κληρώθηκαν κατά την εκδήλωση τη
γραμματέα Λούλα Κουτσούκη, την οποία και
επαίνεσε για την πρωτοβουλία της να καθιερώσει τη λαχειοφόρο αγορά στη διάρκεια της παιδικής χριστουγεννιάτικης γιορτής- τις κυρίες
Χρυσούλα Τσινιά, Βίκυ Τσαβαλιά, Μαρία Κουσιαρή - Τσαντ, το ζεύγος Αποστόλη και Τασίας
Κασβίκη και την Ελευθερία Καλογερά, καθώς
και τους νεαρούς Θανάση Βασιλείου και Τζέιμς
Κουτσούκη.
Τα έσοδα της λαχειοφόρου ενισχύουν κάθε
χρόνο το ταμείο του συλλόγου για παιδιά με
ανάγκες. «Με μια μικρή συνεισφορά σε μια τόσο χαρούμενη γιορτή, βάζουμε όλοι μια πετρούλα στο έργο της Παναγίας της Προυσσιώτισσας
να βοηθάμε παιδιά με ανάγκες, με αρρώστιες,
με σοβαρά προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν οι οικογένειές τους», επισήμανε από την
πλευρά της η κ. Κουτσούκη.
Ενα από τα παιδιά αυτά είναι και ο Δημήτρης
Μανούκης, ο οποίος ήρθε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μαζί με την οικογένειά του. «Τη γιορτή μας φώτισε με την είσοδό του στην αίθουσα
ο Δημήτρης ο οποίος είναι ολοζώντανη η ελπίδα
για όλα τα καρκινοπαθή παιδιά. Μαχόμενος
ακατάπαυστα, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, έχοντας στο πλάι του τους γονείς του, την
αδελφή του, τη γιαγιά και τον παππού, αφήνει
πίσω του ηττημένη την ασθένεια και συνεχίζει
τη ζωή του «ελεύθερου από τον καρκίνο» εφήβου μαθητή», ανέφερε στη Greek News η κ. Καλογερά.
Σημείωσε ακόμα πως η χριστουγεννιάτικη
γιορτή ήταν η μόνη χαρούμενη εκδήλωση για
το 2017, καθώς ο ιστορικός σύλλογος αποχαιρέτησε στη διάρκεια του χρόνου εκλεκτά μέλη
του όπως η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Κωνσταντίνος Τσερπέλη, η Μαρία Σερπάνου και η
Πολυτίμη Κουσιαρή.
Στα 105 χρόνια από την ίδρυσή του ο Σύλλογος Ευρυτάνων «Παναγία η Προυσιώτισσα»
έχει να επιδείξει ένα έντονο αλληλοβοηθητικό
έργο μεταξύ των μελών του και σημαντική προσφορά τόσο στην Ομογένεια όσο και προς τη
γενέτειρα Ευρυτανία, καθώς ιδιαίτερα μετά τον

Τσακαλώτος,
Κουντουρά και
Παπαδημητρίου στο
Capital Link Forum
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

πόλεμο, συγκεντρώθηκαν από εράνους
πολλά χρήματα για εργασίες στη Μονή της
Παναγιάς στον Προυσό, άλλων μοναστηριών και ναών και σχολείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος έχει
προσφέρει στην ενορία του Αγ. Νικολάου
στο Φλάσινγκ ποσό ύψους 50 χιλιάδων δολαρίων για τις ανάγκες ανέγερσης εκπαι-

δευτικού-πολιτιστικού συγκροτήματος και
μία αίθουσα φέρει το όνομά του. Στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου φυλάσσεται σε
δικό της προσκυνητάρι η εικόνα της «Παναγιάς Προυσιώτισσας», πιστό αντίγραφο
της θαυματουργής εικόνας που βρίσκεται
αποθησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Προυσού.

προσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Το βράδυ της ίδιας μέρα, στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου θα βραβευθεί με το «2017Hellenic Capital Link
Leadership Award» ο διευθύνων σύμβουλος της Philip
Morris International, Andre Calantzopoulos, για την
εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας.
Κεντρικός ομιλητής στο δείπνο θα είναι ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για Ευρωασιατικές υποθέσεις, Τζόναθαν Κόεν.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς. Στο Συνέδριο θα
συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αμερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο
προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια
ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναμπαίνει
σιγά-σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων
είναι καταλυτικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσημο στην πορεία της Capital Link. Όλα
αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηματική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια,
η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία.
Τις εργασίες του συνεδρία θα κηρύξουν ο Πρέσβης της
Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Χάρης
Λαλάκος και ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος θα μιλήσει για το νέο τοπίο στην ενέργεια και τις γεωπολιτικές
εξελίξεις.
Το μήνυμά του μέσω τηλεδιάσκεψης θα απευθύνει ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλέξης Τσίπρας.
Πέραν των τριών υπουργών στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας,
και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής.
Σημαντική είναι η συμμετοχή έξι μεγάλων διεθνών
τραπεζών:
Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS,
and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group
Ltd.
Επίσης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζώ, στο υψηλότερο επίπεδο, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς,
Alpha Bank Eurobank Ergasias.
Τέλος ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς.
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την
Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link που έχει πρόεδρο το
Νίκο Μπορνόζη, δραστηριοποιείται από το 1995 στον
τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
(Investor Relations&Financial Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας,
συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης,
Αγγλίας και Αμερικής. Παράλληλα διοργανώνει ετησίως
μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη,
Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη και από φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται
στον ναυτιλιακό τομέα.
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Μεγάλου: «Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης» Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου 2017 23:58

Έχουν εισέλθει σε επιτυχηµένη τροχιά εξοµάλυνσης, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς.

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
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Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Πρώην Υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ σε Τσακαλώτο: «Στη µάνα σου το
είπες;»
«Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει», αυτή την φράση είχε
εκµυστηρευτεί ο Τζακ Λιού στον Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Κάποια άλλη χώρα έχει κάνει τις µισές από τις µεταρρυθµίσεις που κάνατε εσείς και όλοι µιλάνε για αυτό.
Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει». Με τη φράση αυτή που του
είχε εκµυστηρευτεί ο πρώην υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού άνοιξε την οµιλία του στο 19ο
Ετήσιο Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση
και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως είπε, υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε
ο κ. Τσακαλώτος.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», ανέφερε.
Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», είπε.
Τέλος, σηµείωσε ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή ταµειακά
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Πηγή: reader.gr
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Τζέφρι Πάιατ: Επενδύστε στον ελληνικό άνεµο
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την
οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά
έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή
λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για
να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε
την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε
ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή
ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για
επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας,
των υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Capital Link, ο κ. Κούτρας.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Πιτσιλής: Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδηµάτων έφερε έσοδα 711 εκατ. ευρώ
Σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα έχει αποφέρει η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων σύµφωνα µε όσα είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Συγκεκριµένα, έχει αποφέρει 711 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα αν και ήταν η λιγότερο ελκυστική για τους
φορολογούµενους, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει προηγούµενες ρυθµίσεις, ήταν αµελητέα.
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
Πηγή: enikonomia.gr
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Τσακαλώτος: το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα
"Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής" τόνισε από τη Νέα Υόρκη.
"Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής" τόνισε από τη Νέα Υόρκη.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε
σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα
που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή
έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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«Το 2018 σηµατοδοτεί καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα» (video)
Σηµαντικές συναντήσεις και επαφές µε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου και των χρηµαταγορών
άρχισε στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που µεταδόθηκε
στο 19ο ετήσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Κάπιταλ Λινκ, ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε προσκλητήριο
προς τους υποψήφιους Αµερικανούς επενδυτές, ενώ ο Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής των θεσµών και
εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας της Κοµισιόν στους θεσµούς, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντική
πρόοδο, αλλά είναι προφανές ότι θα χρειασθούν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για χρόνια για να
επιτευχθεί βιώσιµη ανάκαµψη».
«Στα δεδοµένα που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές επικεντρώνεται η οµιλία του Ευκλείδη Τσακαλώτου, στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum.
‘Οπως τόνισε, ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει
ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει» επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της».
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μάλιστα ο κ. Τσακαλώτος κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
ΠΗΓΗ:ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερα Εδώ!
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Τσακαλώτος σε επενδυτές: Η Ελλάδα βγαίνει από το µνηµόνιο
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, υπογράµµισε ο Ευ.
Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Με πληροφορίες αποό το ΑΠΕ

http://www.news4money.gr/
Publication date: 11/12/2017 23:46
Alexa ranking (Greece): 31202
http://www.news4money.gr/index.php/economic2/item/53530-2017-12-12-06-03-11

Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

http://gzmosxos.blogspot.gr/
Publication date: 11/12/2017 23:45
Alexa ranking (Greece): 0
http://gzmosxos.blogspot.gr/2017/12/blog-post_511.html

Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως
η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.

Μήνυµα
Αλέξη
προς
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επενδυτές!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΝΙΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της,
τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να
επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη νέα εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο
στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η
εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση
στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum.
Ο ελληνικός προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής
του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας
από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
τόνισε ο υπουργός.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος
εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις θα
αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην
ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης
τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
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τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων
που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
Πηγή: avgi.gr
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Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ usay.gr ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε τον αµερικανό
Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κωνσταντίνου Κούτρα.
«Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι επιτακτική
ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και οικονοµικού
ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα συγκριτικά και
στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του
Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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Τσακαλώτος σε Aµερικανούς επενδυτές: Tο 2018 σηµατοδοτεί µία
καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα

Menelaos Myrillas / SOOC
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
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Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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[Enikonomia]: Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας
στιγµή για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» σύµφωνα µε τον κ. Τσακαλώτο.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
“Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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[Η Ναυτεµπορική]: Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης οι
τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
Όπως είπε, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται,
καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή
του από το ευρωσύστηµα.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής σταθερότητας, της
βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν
οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών τραπεζών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Ωστόσο, εκτίµησε ότι σε κάθε περίπτωση, οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

http://www.multi-news.gr/
Publication date: 11/12/2017 23:36
Alexa ranking (Greece): 1178
http://www.multi-news.gr/enikonomia-energy-echi-ekfrasi-endiaferon-gia-ependisis...

[Enikonomia]: Η GE Energy έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην
Ελλάδα – Τι είπε ο Πάιατ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ , µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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[Enikonomia]: Αισιοδοξία για “κόκκινα” δάνεια και stress tests εξέφρασαν ο
Καραµούζης και ο Μεγάλου
Διαχειρίσιµες θα είναι οι όποιες επιπτώσεις από τις ασκήσεις αντοχής (stress tests ) των ελληνικών
τραπεζών το 2018, δήλωσε ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νίκος
Καραµούζης, µιλώντας στο 19ο συνέδριο Invest in Greece που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης,
τόνισε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
Ο Νίκος Καραµούζης
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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[Tribune]: Μήνυµα Πάιατ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, είναι
σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: TRIBUNE
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Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο εδώ και χρόνια οι προοπτικές των
τραπεζών

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα έχουν εισέλθει σε
επιτυχηµένη τροχιά εξοµάλυνσης, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Μήνυµα Πάιατ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, είναι
σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και…
Διαβάστε τη συνέχεια στο tribune.gr
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[Newsbeast]: Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης
Έχουν εισέλθει σε επιτυχηµένη τροχιά εξοµάλυνσης, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWSBEAST
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[NewMoney]: Μήνυµα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα από τον Τζέφρι Πάιατ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης οι τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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[In]: Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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[Reader]: Λιου προς Τσακαλώτο για µέτρα: στη µάνα σου το είπες;
«Κάποια άλλη χώρα έχει κάνει τις µισές από τις µεταρρυθµίσεις που κάνατε εσείς και όλοι µιλάνε για αυτό.
Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει». Με τη φράση αυτή που του
είχε εκµυστηρευτεί ο πρώην υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού άνοιξε την οµιλία του στο 19ο
Ετήσιο Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση
και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως είπε, υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε
ο κ. Τσακαλώτος.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: READER
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Χρήστος Μεγάλου: Ευνοϊκές οι προοπτικές των τραπεζών
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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[Usay]: Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: USAY
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για επενδύσεις

Οι θυσίες έχουν αποδώσει και η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, τονίζει ο πρωθυπουργός
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.

Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.

Απευθυνόµενος σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους συντελεστές
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
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Τσακαλώτος: Καθοριστικής σηµασίας έτος για την Ελλάδα το 2018

Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από
µια µακρά περίοδο προγραµµάτων, σύµφωνα µε τον υπουργό
Οικονοµικών
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.

Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε, και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. «Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης
τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.»

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.

Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.

Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Τέλος η κρίση για την Ελλάδα το 2018

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη
Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.

Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.

Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.

«Στόχος η στήριξη των τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση»
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
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τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.

Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.

«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.

Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 11/12/2017 23:18
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/eykl-tsakalwtos-stoxos-h-ka8arh-e3odos-apo-t...

Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Capital Link: Τι είπαν Καραµούζης, Φραγκιαδάκης και Μεγάλου για τις
τράπεζες στην Ν. Υόρκη
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει», το µήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο «Invest in Greece»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας […]

http://www.newscast.gr/
Publication date: 11/12/2017 23:16
Alexa ranking (Greece): 0
http://www.newscast.gr/eidiseis/athlitika/proin_ypourgos_oikonomikon_ton_ipa_se...

Πρώην Υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ σε Τσακαλώτο: «Στη µάνα σου το
είπες;»
«
Κάποια άλλη χώρα έχει κάνει τις µισές από τις µεταρρυθµίσεις που κάνατε εσείς και όλοι µιλάνε για αυτό.
Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει». Με τη φράση αυτή που του
είχε εκµυστηρευτεί ο πρώην υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού άνοιξε την οµιλία του στο 19ο
Ετήσιο Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση
και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως είπε, υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε
ο κ. Τσακαλώτος.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», ανέφερε.
Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», είπε.
Τέλος, σηµείωσε ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή ταµειακά
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης

Έχουν εισέλθει σε επιτυχηµένη τροχιά εξοµάλυνσης, τόνισε
ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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John Koudounis (Calamos Investments): Τώρα είναι η στιγµή να επενδύσει
κάποιος στην Ελλάδα
Ελπίδες για άρση των capital controls µέχρι τα τέλη του 2018, εξέφρασε ο John Koudounis της Calamos
Την άποψη ότι αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για να επενδύσει κάποιος στη χώρα µας,
εξέφρασε ο John Koudounis, επικεφαλής της Calamos Investments, σε οµιλία του στο Forum που
διοργάνωσε το Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Όπως τόνισε, µεταξύ άλλων, στην οµιλία του «εκτός από τις µεγάλες επενδύσεις στη χώρα που έχουµε ήδη
πραγµατοποιήσει και τις τρέχουσες επενδύσεις στις οποίες εργαζόµαστε, είµαι ενθουσιασµένος που βλέπω
εισροές που προέρχονται από την Κίνα σε τοµείς όπως η υποδοµή, η ενέργεια, οι λιµένες και τα οικονοµικά,
καθώς είναι ζωτικής σηµασίας να αποκτηθούν ποικίλες ροές µεγάλων ξένων επενδύσεων.
Το τρίτο ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο από τη σκοπιά της λιτότητας.
Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη τώρα από ότι ήταν κατά τη διάρκεια των προηγούµενων
προγραµµάτων.
Υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση του χρέους για τον ελληνικό λαό µαζί µε τις προσδοκίες
ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να αποσυρθούν µέχρι τα τέλη του 2018.
Είµαστε υπέρ του ότι είναι καλύτερο για την ελληνική οικονοµία ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόµµα
παρέχει την εποπτεία.
Πιστεύουµε ακράδαντα- και έχουµε αποδείξει µέσω των ενεργειών µας- ότι τώρα είναι καιρός να
επενδύσουµε στην Ελλάδα».
www.bankingnews.gr
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J. Kyle Bass (Hayman Capital Management): Η Ελλάδα χρειάζεται µικρότερα
πλεονάσµατα για να ανακάµψει
Πλεονάσµατα µεταξύ 1,5% και 2% του ελληνικού ΑΕΠ είναι επιτεύξιµα και βοηθητικά για την οικονοµία,
τόνισε ο J. Kyle Bass
Την ανάγκη µείωσης των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα αλλά και αυτή
αποµείωσης του ελληνικού χρέους, τόνισε ο J. Kyle Bass, επικεφαλής της Hayman Capital
Management, µιλώντας στο Forum που διοργάνωσε το Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Στην οµιλία του υπογράµµισε ότι «οι Έλληνες αξιωµατούχοι εργάστηκαν σκληρά για να στυλώσουν την
οικονοµία και τα οικονοµικά τους.
Από το 2010 έως το 2016, η κυβέρνηση κατάφερε να µειώσει το βασικό έλλειµµα του προϋπολογισµού κατά
σχεδόν 18% του ΑΕΠ και τελικά να έχει πλεόνασµα.
Μετά από µια βίαιη συρρίκνωση σχεδόν 30%, η οικονοµία παρουσιάζει θετικά σηµάδια σε όλους σχεδόν
τους τοµείς-βιοµηχανική παραγωγή, νέες εγγραφές αυτοκινήτων, άδειες κατασκευής, αφίξεις τουριστών.
Ο τραπεζικός τοµέας, επίσης, έχει σηµειώσει µεγάλη πρόοδο.
Μετά από δύο πλήρεις επιθεωρήσεις των δανειακών τους βιβλίων - πρώτα από το BlackRock το 2013 και
αργότερα από τον Ενιαίο Μηχανισµό Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας- οι τράπεζες έχουν
ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως δύο φορές.
Έχουν ενισχύσει τις προβλέψεις τους έναντι των επισφαλών δανείων και οι δείκτες κεφαλαίου τους είναι
σήµερα σηµαντικά υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, παρέχοντας ένα αποθεµατικό έναντι τυχόν
µελλοντικών ζηµιών.
Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει ένα σοβαρό βάρος: τα περίπου 250 δισ. ευρώ που το ΔΝΤ και
οι Ευρωπαίοι εταίροι δάνεισαν στη χώρα για να σώσουν την οικονοµία της και πιθανότατα ολόκληρη τη
ζώνη του ευρώ. Αυτό το απόθεµα επίσηµου χρέους παραµένει, παρόλο που οι ιδιώτες πιστωτές πλήρωσαν,
αναδιάρθρωσαν και εξαφανίστηκαν.
Το 2012, για παράδειγµα, οι οµολογιούχοι του ιδιωτικού τοµέα της κυβέρνησης αναγκάστηκαν να δεχτούν
απώλειες σχεδόν 80%.
Οι µέτοχοι των ελληνικών τραπεζών είδαν τις επενδύσεις τους να εξαφανίζονται δύο φορές σε
ανακεφαλαιοποιήσεις.
Οι επίσηµοι πιστωτικοί φορείς πρέπει να διαγράψουν ή να εξισώσουν τα χρέη τους για να ελαφρύνουν το
βάρος της Ελλάδας.
Αυτό θα ωφελήσει τη µακροπρόθεσµη οικονοµική υγεία της χώρας και εποµένως και την Ευρώπη.
Αντί αυτού, απαιτούν περαιτέρω µέτρα λιτότητας και επιµένουν σε "διαρθρωτικές" µεταρρυθµίσεις
αµφιβόλου αξίας. Προσκολλώντας στην οικονοµική τους ιδεολογία, κόβουν την αναδυόµενη οικονοµική
ανάπτυξη και καταπνίγουν κάθε ελπίδα πραγµατικής ευηµερίας.
Αυτό που χρειάζεται στην Ελλάδα είναι ένα ελαφρώς µικρότερο πρωτογενές πλεόνασµα, ώστε η
κυβέρνηση να µπορεί να δαπανά και να επενδύει 1,5% έως 2% του ΑΕΠ σε µέτρα παραγωγικής
ανάπτυξης».
www.bankingnews.gr
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ΑΑΔΕ: 700 νέοι "ράµπο" στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.

Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου, νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
(12/12/17)
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Τα µηνύµατα των ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
© Shutterstock Τα µηνύµατα των ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις,
το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους».
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραµούζης.

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος.
Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”
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Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής
επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», τόνισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα».
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Κουντουρά από Ν.Υ.: Στόχος η Ελλάδα να γίνει προορισµός 365 ηµέρες/χρόνο
Την εθνική τουριστική πολιτική παρουσίασε η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά µε στόχο την
καθιέρωση της Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο στην
Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο 19ο Ετήσιο Capital
Link
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Τα µηνύµατα του Τσακαλώτου σε επενδυτές από τη Ν. Υόρκη

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, σηµείωσε και τόνισε
ότι ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.

«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών σηµειώνει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
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[Lifo]: Τα µηνύµατα του Τσακαλώτου σε επενδυτές από τη Ν. Υόρκη
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, σηµείωσε και τόνισε
ότι ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις».
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της» είπε.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: LIFO
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: ΡΕΚΟΡ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ σε όλα
τα τουριστικά µεγέθη σύµφωνα µε την υπουργό Τουρισµού
Την εθνική τουριστική πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, παρουσίασε κατά
την οµιλία της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Όπως ανέφερε η ίδια, για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του
7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το
2015, τα 28 εκατοµµύρια το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις
διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική συνδεσιµότητα, καθώς
και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις.
Η επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα
τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Η Υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, και συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως
µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής
προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε
Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη
δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία
και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις
τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους
και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. “Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
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Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
© naftemporiki.gr Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε
πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
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Κυνήγι επενδυτών στην Νέα Υόρκη για το Οικονοµικό επιτελείο
>Γεµάτο είναι το πρόγραµµα της ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρκη, όπου στο περιθώριο του 19ου
Ετήσιου «Invest in Greece Forum» που διοργανώνει η Capital Link, κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί,
πραγµατοποιούν πολλές συναντήσεις µε ξένους επενδυτές.
>Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Έλενα Κουντουρά, Γιώργος Πιτσιλής,
επικεφαλής ελληνικών και ξένων τραπεζών, όπως και οι εκπρόσωποι των Θεσµών στο «κουαρτέτο». Από
την Κοµισιόν ήταν ο Ντέκλαν Κοστέλ, από την ΕΚΤ ο Φρανσέσκο Ντρούντι και από τον ESM, ο Νικολά
Τζιαµαριόλι .
>«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
>Τσίπρας: Η Ελλάδα, γη των ευκαιριών µε ορθάνοιχτες πύλες για επενδύσεις
>Στο µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους
επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας. Όπως ανέφερε «η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις
πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το
µέρος της».
>Ανάµεσα σε άλλα τονίστηκε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα,
καθώς η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί
το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
>Τόνισε ότι «έχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» και ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι
από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
>Μπαράζ επαφών Τσακαλώτου µε επενδυτές
> >Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, εχθές κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου είχε κεντρική οµιλία, την οποία ακολούθησε συνέντευξη τύπου στον χώρο του συνεδρίου, ενώ
σήµερα θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45> >ο
κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
>Ο υπουργός Οικονοµικών, πραγµατοποίησε πλήθος συναντήσεων µε θεσµικούς επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds, όπως το Bluecres, η Knighthead Capital, το Hayman Capita, το Stonehill, το
Goldentree κ.α.
>Στην οµιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στη σηµασία που έχει για την ελληνική ανάκαµψη
το 2018, καθώς σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας
από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
>Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις φέρνουν την ελάφρυνση του χρέους
>Και ο Ντέκλαν Κοστέλο, κατά την οµιλία του εστίασε στην επόµενη ηµέρα της >ελληνικής Οικονοµίας,
µετά το µνηµόνιο. Εµφανίστηκε > >αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης,
εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον
δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
>Όπως είπε οι µεταρρυθµίσεις «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών
οικονοµικών στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις
συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
>Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
>Ο εκπρόσωπος του ESM Νικολά Τζιαµαριόλι απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης
του χρέους, εστιάζοντας στην κεντρική θέση του Μηχανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις
καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού >να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του
χρέους. > >Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2017,
εφαρµόστηκαν µε επιτυχία και ο ESM εκτιµά ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η µείωση, τόνισε, είναι
µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
>Citi: Οι τράπεζες το «κλειδί» για την επιστροφή στην Ανάπτυξη
>Όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των επικεφαλής των funds, στην άλλη πλευρά του ατλαντικού, θεωρείται
ότι η πολιτική και οικονοµική σταθερότητα, που φέρνουν οι θετικές εξελίξεις γύρω από το ελληνικό
πρόγραµµα προσαρµογής, δηµιουργεί γόνιµο έδαφος για νέες επενδύσεις.
>Ρόλο «κλειδί» σε αυτό αναµένεται να παίξουν οι τράπεζες, που χρηµατοδοτούν τέτοιες προσπάθειες. Ο
επικεφαλής της Citi > >Άλεξ Πρέτζνερ κατά την οµιλία του, στάθηκε στον βασικό ρόλο που αναµένεται να
διαδραµατίσουν οι ελληνικές τράπεζες, την εποµένη της κρίσης.
>Όπως είπε, «Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από µια παρατεταµένη ύφεση, οι συστηµικές τράπεζες
αναµένεται να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της αναδυόµενης ανάκαµψης. Οι
τράπεζες σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής τους
αποτελεσµατικότητας, την αποδέσµευση από τη χρηµατοδότηση του Ευρωσυστήµατος καθώς και την
εφαρµογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης τους».
>Επενδύσεις ζήτησε και ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα

http://www.livester.gr/
Publication date: 11/12/2017 23:04
Alexa ranking (Greece): 4386
http://livester.gr/a/news/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%...

>Επενδύσεις ζήτησε και ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα
>«Μια µεγάλη ευκαιρία να προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στο επίκεντρο της ατζέντας του Τσίπρα
στον Λευκό Οίκο και να επισηµανθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής Οικονοµίας»,
ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Και εκείνος
συµµετείχε στο Συνέδριο Invest in Greece, µε στόχο να πέσουνεπενδυτικές γέφυρες ανάµεσα σε ΗΠΑ και
Ελλάδα.
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Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατ. ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιοη ρύθµιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής,
στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την
Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη
διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή
απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
© www.cnn.gr Οικονοµία
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το
ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Τσακαλώτος: Έξοδος από την κρίση, άνοιγµα σε επενδυτές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επικεντρωµένη στο να προσφέρει σαφείς ενδείξεις ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και από τα
µνηµονιακά προγράµµατα αναµένεται να είναι η οµιλία του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου,
από τη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές.
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Αφοσίωση στις µεταρρυθµίσεις για να κλείσει το Μνηµόνιο ζητούν οι εταίροι

Το Μνηµόνιο κανονικά εκπνέει στα τέλη Αυγούστου του
2018.
Μήνυµα πως η Ελλάδα πρέπει να επιµείνει στις µεταρρυθµίσεις προκειµένου να ολοκληρώσει µε επιτυχία το
Μνηµόνιο τον προσεχή Αύγουστο και να αποφύγει την ανάγκη περαιτέρω χρηµατοδότησης έστειλαν από
τη Νέα Υόρκη εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών. «Επισηµαίνω και πάλι πως η Ελλάδα πρέπει να
συνεχίσει να µεταρρυθµίζει την οικονοµία της προκειµένου να βγει µε επιτυχία από το τρίτο πρόγραµµα
στήριξης τον επόµενο Αύγουστο, σηµείωσε ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας
στην τρόικα, Νίκολα Τζιαµαριόλι, σε τοποθέτησή του στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link.
Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση πως εάν η χώρα µας υλοποιήσει τα προαπαιτούµενα που έχουν
συµφωνηθεί τότε θα ακολουθήσει το παράδειγµα των υπόλοιπων χωρών που χρειάστηκαν έκτακτη
στήριξη και πλέον έχουν βγει από τα Μνηµόνια. κινήθηκε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στην τρόικα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ο οποίος σηµείωσε ότι το ερώτηµα πλέον είναι εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί περισσότερη βοήθεια
µετά τον Αύγουστο του 2018. «Αυτό θα απαντηθεί τον Ιούνιο του επόµενου έτους, όµως µε δεδοµένη την
καλή τροχιά [του προγράµµατος] δεν φαντάζει πιθανό», είπε. Επισήµανε πάντως ότι το µεταρρυθµιστικό
πρόγραµµα δεν θα λήξει µε το πέρας του Μνηµονίου.
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Μήνυµα Πάιατ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, είναι
σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε
θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο»,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των
επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης
και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας
µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην
αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να
φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις
εργασίας.
Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
Ε.Ε. «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».

Τι δήλωσε ο Έλληνας Πρέσβης στις ΗΠΑ
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό
πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: «Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα».
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού κ.αι
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Capital Link
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ελλάδα από τους Λαλάκο και Πάιατ
Ο αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, είναι
σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Made it to New York for the @CapitalLink “Invest in Greece Forum.” A great chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda — and to highlight US support for Greek
economic recovery. pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd
— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) 11 Δεκεµβρίου 2017
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
Ε.Ε. «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις...
Πηγή: https://www.altsantiri.gr
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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«ΤΟ 2018 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ στιγµή για την Ελλάδα»
(video)
Σηµαντικές συναντήσεις και επαφές µε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου και των χρηµαταγορών
άρχισε στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του που µεταδόθηκε στο
19ο ετήσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Κάπιταλ Λινκ, ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε προσκλητήριο προς
τους υποψήφιους Αµερικανούς επενδυτές, ενώ ο Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής των θεσµών και
εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας της Κοµισιόν στους θεσµούς, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντική
πρόοδο, αλλά είναι προφανές ότι θα χρειασθούν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για χρόνια για να
επιτευχθεί βιώσιµη ανάκαµψη».
«Στα δεδοµένα που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές επικεντρώνεται η οµιλία του Ευκλείδη Τσακαλώτου, στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum.
‘Οπως τόνισε, ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει...
Πηγή: http://www.ert.gr
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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[Tribune]: Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Τέλος η κρίση για την Ελλάδα το 2018
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη
Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
«Στόχος η στήριξη των τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την
κρίση»
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: TRIBUNE
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Τσίπρας σε επενδυτές: «Greece’s comeback is here» (…;;;!!!)

Στα αγγλικά απευθύνθηκε σε επίδοξους Αµερικανούς επενδυτές ο Πρωθυπουργός µέσα από
Video που δόθηκε στη δηµοσιότητα από το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link το οποίο
λαµβάνει χώρα στις ΗΠΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την Ελλάδα «χώρα των ευκαιριών» η οποία έχει τις πύλες της ανοιχτές
στις επενδύσεις ενώ δεν παρέλειψε να υπογραµµίσει πως η χώρα µας βγαίνει από την επιτροπεία το
καλοκαίρι του 2018.
Στο κάλεσµά τους προς τους επενδυτές δεν απέφυγε όµως για ακόµη µια φορά το λεκτικό
«παραστράτηµα» σε µία γλώσσα που φαίνεται πως τον ταλαιπωρεί αρκετά … καθώς έπερεπε να
ακούσουµε περισσότερες από 5 φορές το επίµαχο απόσπασµα για να κατανοήσουµε πως αυτό που λέει ο
Πρωθυπουργός είναι το «Greece’s comeback» και όχι το «Greece is come back».
Στο 2:40 του Video ο Έλληνας πρωθυπουργός σηµειώνει µε στόµφο εις διπλούν «Greece’s comeback is here …
Greece’s comeback is here now…».
Στο ίδιο συνέδριο τοποθετήθηκε και ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος όπως είναι γνωστό είναι
άριστος γνώστης της Αγγλικής.
Δείτε και το σχετικό Video …
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Μήνυµα Πάιατ υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα
των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Greece must continue reforms, Costello insists
In a challenge to the government’s narrative of a clean exit from the international bailout next summer, European
Commission mission chief Declan Costello said on Monday that the end of the memorandum era does not also mean
an end to structural reforms.
Speaking at the 19th Invest in Greece Capital Link Forum in New York, Costello urged Greece to overhaul its public
administration, reform the tax system, and introduce measures that will make it an attractive destination for foreign
investors.
However, Finance Minister Euclid Tsakalotos insisted there will be a “clean exit,” predicting that discussions in 2018
will revolve around measures to reduce Greece’s debt mountain, as well as the effort to create enough reserves that
will facilitate the country’s return to markets.
For his part, in a recorded address to the forum, Prime Minister Alexis Tsipras insisted Greece is back on track and
urged foreign investors to take a chance in the country, saying, “The land of opportunity is having its gates wide open
for highly profitable investments.”
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Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds
Συναντήσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, είχε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των ξένων funds που είδε
ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest – Cyrus […]
The post Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds appeared first on Paraskhnio.gr.
Πηγή: paraskhnio.gr
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Η GE Energy έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα - Τι είπε ο
Πάιατ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου». ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του επενδυτικού
συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται
στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο
Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές
σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη
χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.

#ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΙΑΤ #ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK #ΛΑΛΑΚΟΣ
share
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Αισιοδοξία για "κόκκινα" δάνεια και stress tests εξέφρασαν ο Καραµούζης και
ο Μεγάλου
Διαχειρίσιµες θα είναι οι όποιες επιπτώσεις από τις ασκήσεις αντοχής (stress tests) των ελληνικών
τραπεζών το 2018, δήλωσε ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νίκος
Καραµούζης, µιλώντας στο 19ο συνέδριο Invest in Greece που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης,
τόνισε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Ο Νίκος Καραµούζης
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την
επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη
συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2,
calendarprovisioning), η εφαρµογή των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να
επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο
ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα
από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία
(περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας
για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από
τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι
διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις
τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν
την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων
και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
Ο Χρήστος Μεγάλου
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o
ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
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κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η
ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις
αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που
πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις
παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών
δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων
ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την
πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης,
τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η
πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους
πελάτες και τους εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις
στρατηγικές προτεραιότητες: εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα
επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, το οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων
δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι
«επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων
δανείων σε καθυστέρηση, και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα
του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των
εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση
της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των
εργαλείων διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο
δραστικές αναδιαρθρώσεις, ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν
στο πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης οι τράπεζες

Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά
εξοµάλυνσης οι τράπεζες
Επιχειρήσεις

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
Δείτε περισσότερα: naftemporiki.gr

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 11/12/2017 22:54
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/mhnymata-yper-twn-ependysewn-sthn-ellada...

Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε τον αµερικανό
Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κωνσταντίνου Κούτρα.
«Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι επιτακτική
ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και οικονοµικού
ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα συγκριτικά και
στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του
Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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[NewMoney]: Μήνυµα Τσακαλώτου σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να
βελτιώνει το επιχειρηµατικό περιβάλλον
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος , µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη , στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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Το µήνυµα του Τσακαλώτου από τη Νέα Υόρκη στους επενδυτές
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε
και υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή
για την Ελλάδα.
Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
Ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών»
τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη
τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην
ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να
στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς
µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα
της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους
επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική
οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά
µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο
αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
newmoney.gr
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Τσακαλώτος: Ορόσηµο για την Ελλάδα το 2018

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί... ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
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Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Υπενθυµίζεται ότι στο συνέδριο προβλήθηκε και χαιρετισµός του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει..
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
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[Πρώτο Θέµα]: Νέα Υόρκη: Κάλεσµα στους επενδυτές και από τον Τσακαλώτο
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία»
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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[Euro2day]: Τσακαλώτος: Βελτιώνουµε το επιχειρηµατικό κλίµα για επενδύσεις
Στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν
περισσότερο από την κρίση, τόνισε ο Υπουργός. Τι µήνυµα έστειλε στους επενδυτές ο
Υπουργός Οικονοµικών.
Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων συνεδρίων της Capital
Link, δήλωσε ο Ε. Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε. Ανέφερε
ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών, υπογράµµισε.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της
οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την
αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» σύµφωνα µε τον κ. Τσακαλώτο.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: enikonomia.gr
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Ωµή παρέµβαση στο έργο των... εγκεφάλων των τηλεθεατών
Ωµή παρέµβαση στο έργο των... εγκεφάλων των τηλεθεατών

- Χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, μουσκεύοντας με... προπαγάνδα τις
οθόνες
- Ας δούμε τις ειδήσεις που τα κανάλια διαστρέβλωσαν, δεν... είδαν
ή πέρασαν στα ψιλά...

Τα κανάλια δεν βλέπουν το τέλος των µνηµονιών και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, µουσκεύοντας µε...
προπαγάνδα τις οθόνες.
Στο επίκεντρο των δελτίων η κριτική του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, στην απόφαση του
ΣτΕ που, ουσιαστικά, αυτοεξαιρεί τους δικαστές από τον έλεγχο Πόθεν Εσχες, µε έµφαση στη θέση της ΝΔ
που υποστηρίζει το... δικαίωµα των δικαστικών.
Ακολούθησαν ρεπορτάζ για την πώληση πυροµαχικών στη Σαουδική Αραβία, για την έκρηξη µε τέσσερις
τραυµατίες στο Μανχάταν, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις αντιδράσεις στην κίνηση του
Τραµπ να µεταφέρει την αµερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήµ και τις διπλωµατικές εξελίξεις, για την
κακοκαιρία που πλήττει ευρωπαϊκές χώρες και τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια...
Ας δούµε τις ειδήσεις που τα κανάλια διαστρέβλωσαν, δεν... είδαν ή πέρασαν στα ψιλά:

To πόθεν έσχες των δικαστικών, το
δικαίωμα της κριτικής και οι υποκριτικές
κραυγές
Η κριτική του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για την απόφαση
του ΣτΕ που, ουσιαστικά, αυτοεξαιρεί τους δικαστές από τον έλεγχο Πόθεν
Εσχες και για το πρόσφατο βούλευμα του Συμβουλιου Εφετών για τα στημένα
ποδοσφαιρικά παιχνίδια στα οποία φέρεται να εμπλέκεται και ο Βαγγέλης
Μαρινάκης προκάλεσε την καταγγελία του προέδρου του ΣτΕ Νίκου
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Σακελλαρίου περί «ωμής παρέμβασης στην Δικαιοσύνη» αλλά και
συντονισμένα πυρά από την αντιπολίτευση - Τι απαντάει η κυβέρνηση.
(αναλυτικά)

«Η Ελλάδα έχει επανέλθει»
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το
«Capital Link», ο Αλ. Τσίπρας διαμήνυσε πως η χώρα μας έχει διάπλατα ανοικτά
τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. (αναλυτικά)

«Το '18 σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας
από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής
προσαρμογής»
Σε μια σειρά δεδομένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την
κρίση και τα προγράμματα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές
κεφαλαίων, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και τη βελτίωση στις
εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum. (αναλυτικά)

Δ. Τζανακόπουλος: Στόχος μας, η Ελλάδα
τον Αύγουστο να στέκεται αυτοδύναμα
στις αγορές
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Αλλο ζήτημα είναι ο σεβασμός στις αποφάσεις και η δεσμευτικότητα της
Δικαιοσύνης και άλλο η κριτική που μπορεί να ασκήσει κανείς, δήλωσε ο
υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Τζανακόπουλος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Όφελος 764 εκατ. ευρώ από την
επαναδιαπραγμάτευση 4 οδικών αξόνων

«Η Κυβέρνηση έδωσε τη μάχη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος
και την ολοκλήρωση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας που
αντιμετώπιζαν σύνθετα προβλήματα. Από την επαναδιαπραγμάτευση 4
οδικών αξόνων το ελληνικό δημόσιο έχει όφελος 764 εκατ. ευρώ»,
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υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Twitter, την οποία
συνοδεύει με ένα νέο βίντεο. (αναλυτικά)

«Έχουμε ήδη διαμορφώσει το αυστηρότερο
πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
στην Ευρώπη»
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις που
θα γίνουν το προσεχές διάστημα αφενός διευκολύνουν τη διαδικασία για
τους δανειολήπτες, απλοποιώντας τον τρόπο κατάθεσης δικαιολογητικών,
αφετέρου εισάγουν πρόσθετες δικλείδες προστασίας από την κακόβουλη
αξιοποίηση του πλαισίου από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. (αναλυτικά)

Deutsche Bank: Βασικό σενάριό μας η
επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από το
πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018
Η επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018
είναι το βασικό σενάριο της Deutsche Bank, όπως αναφέρει σε ειδική έκθεσή
της, με τίτλο: «Η Ελλάδα το 2018: Επιτέλους κάποιο φως στην άκρη του
τούνελ». (αναλυτικά)

Περισσότερα από 90 εκατ. ευρώ εισέπραξε
το Δημόσιο από τον φόρο τηλεοπτικής
διαφήμισης, από το 2015 και μετά
Τι τόνισε ο Ν. Παππάς στη Βουλή. (αναλυτικά)

27 μήνες φυλακή για τον εμπρησμό του
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Cointreau στην Πλ. Αμερικής το 2013
Οι κατηγορούµενοι (που είναι υπόδικοι και στη µεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής για ένταξη σε εγκληµατική
οργάνωση) καταδικάστηκαν για τα αδικήµατα του εµπρησµού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε 27
µήνες φυλάκιση µε αναστολή, χωρίς ελαφρυντικά - Οι Παπαβασιλείου και Περρής είχαν συγκροτήσει
φασιστικό τάγµα εφόδου που “αστυνόµευε” την περιοχή από τον Σεπτέµβρη του 2012, όταν είχαν σπάσει τα
γραφεία της Τανζανικής Κοινότητας. (αναλυτικά)

Στο Πειθαρχικό της Βουλής ο χρυσαυγίτης
μετακλητός υπάλληλος
Υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής και εν ενεργεία μετακλητός
υπάλληλος στη Βουλή, ο Ανδρόνικος Σίμος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο
στα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο του Μετς. (αναλυτικά)

711 εκατ. ευρώ τα πρόσθετα έσοδα από τη
ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδημάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατομμυρίων ευρώ, απέδωσε στο
Δημόσιο η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων. Αυτό
ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην
ομιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που
πραγματοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. (αναλυτικά)

Αυξήθηκε κατά 13% η αξία των εξαγωγών
στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
Η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε φάση σταθεροποίησης έχει αρχίσει να
ευνοεί ξεκάθαρα την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων να προωθήσουν τα
προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την εκτίμηση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγεων. (αναλυτικά)
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Αύξηση 13,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου
εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και εστίασης
Έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης
περιόδου το 2016 προς το 2015. (αναλυτικά)

Εγκαινιάζονται οι 3 πρώτες Τοπικές
Μονάδες Υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Πρόκειται για τις πρώτες από τις 33 που προβλέπεται να λειτουργήσουν στην
περιοχή αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ. (αναλυτικά)

Με επιτυχία συνεχίζεται η μαθητεία στα
Επαγγελματικά Λύκεια
Με επιτυχία συνεχίζεται για 2η σχολική χρονιά η λειτουργία του νέου θεσμού
του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ που καθιερώθηκε με
το ν.4386/16. (αναλυτικά)

Νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές το
δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ
Νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές θα καταβάλει ο Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) το δώρο Χριστουγέννων 2017.
(αναλυτικά)

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
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Σταθμούς σε 15 Δήμους της Περιφέρειας
Αττικής
Νέα πρόσκληση προς Δήμους της Αττικής να υποβάλουν προτάσεις για την
ανέγερση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και Παιδικών
Σταθμών απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής. (αναλυτικά)
Αναρτήθηκε από Τηλεβόας στις 10:37 µ.µ.
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες Ειδήσεις, Ενηµέρωση, Κανάλια, ΜΜΕ, Παραπληροφόρηση, Προπαγάνδα
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Τσακαλώτος: Έξοδος από την κρίση, άνοιγµα σε επενδυτές
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Επικεντρωµένη στο να προσφέρει σαφείς ενδείξεις ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και από τα
µνηµονιακά προγράµµατα αναµένεται να είναι η οµιλία του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου,
από τη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Τσακαλώτος θα αναφερθεί σε µία σειρά δεδοµένων που αφορούν
στην επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές. Όπως αναµένεται να τονίσει ο υπουργός, το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής
σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ο κ. Τσακαλώτος -σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πηγές- θα αναφέρει ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο
στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια
µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», θα τονίσει ο
κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Σαφές µήνυµα προς επενδυτές
Στο σηµείο αυτό, ο υπουργός θα απευθύνει σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, αναφέροντας ότι η
Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη
µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά
υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ «Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των «επενδυτών» η Ελλάδα
«Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο
πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο επιχειρηµατικό συνέδριο της
«Capital Link», στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους «επενδυτές» να έρθουν στη χώρα.
Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα «σηµαντικά αποτελέσµατα» που έφερε η κυβέρνησή του, όπως ότι η
οικονοµία «µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά», ότι υπάρχει «υπεραπόδοση» στους
δηµοσιονοµικούς στόχους, ότι έχει ενισχυθεί η «βιωσιµότητα» των ελληνικών επιχειρήσεων, ότι οι άµεσες
ξένες επενδύσεις στο εννεάµηνο του 2017 «είναι αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016», κ.λπ.
Επίσης, τόνισε ότι «το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής
και θα είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση». Φτάνοντας
στο «ψητό», υπογράµµισε πως «η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Απευθυνόµενος ειδικά στους Αµερικανούς «επενδυτές», τους ζήτησε να αξιοποιήσουν τις «επενδυτικές
ευκαιρίες» στην Ελλάδα, εκφράζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης «να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές
διµερείς σχέσεις» µε τις ΗΠΑ. Επίσης, υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι «επίτιµος καλεσµένος» στη ΔΕΘ του
2018, «προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον».
Στο επιχειρηµατικό συνέδριο της Νέας Υόρκης έχει προγραµµατιστεί να µιλήσει ο υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλ. Τσακαλώτος, ο οποίος θα αναφερθεί στην εφαρµογή πολιτικών που «βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον». «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», αναµένεται να πει,
σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Ευκλ. Τσακαλώτος θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η «Capital Link» σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους «θεσµούς», Ντ. Κοστέλο, ο οποίος ζήτησε να
έχουν υλοποιηθεί τα µέτρα της τρίτης «αξιολόγησης» έως το Eurogroup της 22 του Γενάρη, προκειµένου
«να ενεργοποιηθούν οι συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους».
Παράλληλα, όπως έκανε σε πρόσφατη οµιλία του, ξεκαθάρισε πως τα αντιλαϊκά µέτρα δεν θα
σταµατήσουν µε το τέλος του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018. «Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για
πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως
το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό
προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος», είπε.
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Ευ.Τσακαλώτος: Κάλεσµα στους επενδυτές της Νέας Υόρκης
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.

Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.

Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Tσακαλώτος : Έχουµε κάνει τόσες µεταρρυθµίσεις και δεν το ξέρει ούτε η µάνα
µας
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
«Κάποια άλλη χώρα έχει κάνει τις µισές από τις µεταρρυθµίσεις που κάνατε εσείς και όλοι µιλάνε για αυτό.
Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει». Με τη φράση αυτή που του
είχε εκµυστηρευτεί ο πρώην υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού άνοιξε την οµιλία του στο 19ο
Ετήσιο Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση
και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως είπε, υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε
ο κ. Τσακαλώτος.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», ανέφερε.
Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», είπε.
Τέλος, σηµείωσε ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή ταµειακά
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Μήνυµα Πάιατ υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα
των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Χρ. Μεγάλου: Σε τροχιά εξοµάλυνσης οι τράπεζες
Θετικά ήταν τα µηνύµατα που εξέπεµψε και από την πλευρά του διευθύνων σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς,
κ. Χρήστος Μεγάλου µιλώντας στο 19th Annual Capital Link στην Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, σηµείωσε πως
oι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν
κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος
και, (γ) των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων...
SofokleousIn.gr ·
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Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη: Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής
σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα
«Κάποια άλλη χώρα έχει κάνει τις µισές από τις µεταρρυθµίσεις που κάνατε εσείς και όλοι µιλάνε για αυτό.
Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει». Με τη φράση αυτή που του
είχε εκµυστηρευτεί ο πρώην υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού άνοιξε την οµιλία του ο Έλληνας
υπουργός στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση
και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.

Όπως είπε, υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε
ο κ. Τσακαλώτος.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», ανέφερε.

Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», είπε.

Τέλος, σηµείωσε ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή ταµειακά
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει
ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη
µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά
υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.

«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
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δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο
τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε
συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική
εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών βρίσκονται στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
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οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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naftemporiki.gr: Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης οι
τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα προγράµµατα
προσαρµογής

Οµιλία στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη
Νέα Υόρκη
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15:45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Μήνυµα Πάιατ υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα

Οµιλία στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο «Η ενέργεια και η
γεωπολιτική: το νέο τοπίο»
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα
των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Τσακαλώτος: Τα δεδοµένα που θα κρίνουν την επιτυχή πρόσβαση στις αγορές
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. Υπάρχει µία
σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και υπογράµµισε πως ο
λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο
προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. "Αυτό είναι
αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των
Ελλήνων πολιτών" τόνισε ο κ.Τσακαλώτος. "Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η...
Fortunegreece.com ·
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Τσακαλώτος: Το 2018 βγαίνει η Ελλάδα από µια περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Εσοδα 711 εκ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων - Οµιλία κ. Γ.
Πιτσιλή στο 19ο Annual Capital Link Invest In Greece Forum
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Good morning Ladies and Gentlemen, Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι. Let me
introduce myself to those who don't know me. My name is George Pitsilis. I am the Governor of the Independent
Authority for Public Revenue. In other words, the head of Greece's tax administration, which operates under an
independent scheme since January 1st. This is the second year I participate in Capital Link's annual Invest in Greece
Forum. And, I am really thankful to Capital Link for inviting me here, because this gives me the opportunity to present
to you the things that we have started to change since last year and those that we are planning to change in the years
to come. I come from the private sector. Although I am not an economist I understand that the keyword for attracting
investments in TRUST. Without trust, no one will invest his time and money in a country. And what does trust mean,
when it comes to the tax administration?...
Taxheaven.gr ·
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» σύµφωνα µε τον κ. Τσακαλώτο.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
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της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: enikonomia.gr
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Ανοιχτή πρόσκληση σε επενδυτές από τον Αλέξη Τσίπρα
Στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει στην Νέα Υόρκη το Capital Link, µε πάνω από 1.350 επενδυτές,
επιχειρήσεις και διεθνείς τράπεζες, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα µε το οποίο κάλεσε τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα.
"Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η
Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της" τόνισε ο πρωθυπουργός του "19ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum", που είχαν συγκεντρωθεί στο Metropoitan Club της Νέας
Υόρκης. Το Forum αυτό είναι ένα διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται σε συνεργασία του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και µεγάλων διεθνών τραπεζών και οργανισµών.
Στο µήνυµα του ο πρωθυπουργός τόνισε την προσπάθεια της κυβέρνησης που οδήγησε σε ισχυρά
αποτελέσµατα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα στοιχεία της Ελληνικής οικονοµίας, η οποία µετά από
χρόνια ύφεση είναι σε θέση να αναπτυχθεί και να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 2,5% το 2018, την πτώση της
ανεργίας και την αύξηση των ξένων επενδύσεων. Κάνοντας ειδική µνεία στις επενδύσεις, ο Αλ.
Τσίπρας δήλωσε πως οι επενδυτές από τις ΗΠΑ είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και τους
περιµένει να παραµείνουν έτσι προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές
προοπτικές της χώρας.
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να σταθεί στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ισχυροποιηθούν οι
δεσµοί µεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ, αµέσως
µετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραµµα, που είναι προγραµµατισµένη για τον Αύγουστο του 2018.
Ο Αλ. Τσίπρας έκλεισε το µήνυµα του λέγοντας πως στην χώρα ξεκινάει "Μια εποχή ανάπτυξης πέρα
από τη λιτότητα και την ύφεση".
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα προγράµµατα
προσαρµογής
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15:45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Κυνήγι επενδυτών στην Νέα Υόρκη για το Οικονοµικό επιτελείο
Γεµάτο είναι το πρόγραµµα της ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρκη, όπου στο περιθώριο του 19ου
Ετήσιου «Invest in Greece Forum» που διοργανώνει η Capital Link, κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί,
πραγµατοποιούν πολλές συναντήσεις µε ξένους επενδυτές.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Έλενα Κουντουρά, Γιώργος Πιτσιλής,
επικεφαλής ελληνικών και ξένων τραπεζών, όπως και οι εκπρόσωποι των Θεσµών στο «κουαρτέτο». Από
την Κοµισιόν ήταν ο Ντέκλαν Κοστέλ, από την ΕΚΤ ο Φρανσέσκο Ντρούντι και από τον ESM, ο Νικολά
Τζιαµαριόλι .
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τσίπρας: Η Ελλάδα, γη των ευκαιριών µε ορθάνοιχτες πύλες για επενδύσεις
Στο µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους
επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας. Όπως ανέφερε «η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις
πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το
µέρος της».
Ανάµεσα σε άλλα τονίστηκε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα,
καθώς η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί
το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
Τόνισε ότι «έχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» και ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι
από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Μπαράζ επαφών Τσακαλώτου µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, εχθές κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου είχε κεντρική οµιλία, την οποία ακολούθησε συνέντευξη τύπου στον χώρο του συνεδρίου, ενώ
σήµερα θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Ο υπουργός Οικονοµικών, πραγµατοποίησε πλήθος συναντήσεων µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds, όπως το Bluecres, η Knighthead Capital, το Hayman Capita, το Stonehill, το Goldentree κ.α.
Στην οµιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στη σηµασία που έχει για την ελληνική ανάκαµψη
το 2018, καθώς σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας
από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις φέρνουν την ελάφρυνση του χρέους
Και ο Ντέκλαν Κοστέλο, κατά την οµιλία του εστίασε στην επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας, µετά
το µνηµόνιο. Εµφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
Όπως είπε οι µεταρρυθµίσεις «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών
οικονοµικών στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις
συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Ο εκπρόσωπος του ESM Νικολά Τζιαµαριόλι απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του
χρέους, εστιάζοντας στην κεντρική θέση του Μηχανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2017, εφαρµόστηκαν µε
επιτυχία και ο ESM εκτιµά ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία
χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η µείωση, τόνισε, είναι µεγαλύτερη από τις
προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Citi: Οι τράπεζες το «κλειδί» για την επιστροφή στην Ανάπτυξη
Όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των επικεφαλής των funds, στην άλλη πλευρά του ατλαντικού, θεωρείται
ότι η πολιτική και οικονοµική σταθερότητα, που φέρνουν οι θετικές εξελίξεις γύρω από το ελληνικό
πρόγραµµα προσαρµογής, δηµιουργεί γόνιµο έδαφος για νέες επενδύσεις.
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Ρόλο «κλειδί» σε αυτό αναµένεται να παίξουν οι τράπεζες, που χρηµατοδοτούν τέτοιες προσπάθειες. Ο
επικεφαλής της Citi Άλεξ Πρέτζνερ κατά την οµιλία του, στάθηκε στον βασικό ρόλο που αναµένεται να
διαδραµατίσουν οι ελληνικές τράπεζες, την εποµένη της κρίσης.
Όπως είπε, «Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από µια παρατεταµένη ύφεση, οι συστηµικές τράπεζες αναµένεται
να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της αναδυόµενης ανάκαµψης. Οι τράπεζες
σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας, την
αποδέσµευση από τη χρηµατοδότηση του Ευρωσυστήµατος καθώς και την εφαρµογή των σχεδίων
αναδιάρθρωσης τους».
Επενδύσεις ζήτησε και ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα
«Μια µεγάλη ευκαιρία να προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στο επίκεντρο της ατζέντας του Τσίπρα
στον Λευκό Οίκο και να επισηµανθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής Οικονοµίας»,
ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Και εκείνος
συµµετείχε στο Συνέδριο Invest in Greece, µε στόχο να πέσουνεπενδυτικές γέφυρες ανάµεσα σε ΗΠΑ και
Ελλάδα.
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Τραπεζίτες: Αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις, έρχονται καλύτερες ηµέρες
Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας και των τραπεζών, εµφανίστηκαν οι Έλληνες
τραπεζίτες στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Με τις τράπεζες να
αποτελούν κλειδί για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας και να αποτελούν τη βασική πηγή
χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη, οι τοποθετήσεις των Ελλήνων
τραπεζιτών είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνέδριο.

Καραµούζης: Σε κρίσιµο σταυροδρόµι οι ελληνικές τράπεζες
«Διαχειρίσιµες», χαρακτήρισε τις όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests για τις
ελληνικές τράπεζες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραµούζης, κατά την τοποθέτησή του
Ο έµπειρος τραπεζίτης, τόνισε ότι «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως, τα υψηλά επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν
αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς
στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων.
Από την άλλη πλευρά, επισήµανε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες
ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Μεγάλου: Στο καλύτερο σηµείο µετά την κρίση, οι προοπτικές των τραπεζών
Οι ελληνικές τράπεζες, έχουν µπει σε µια επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε,
κατά την οµιλία του, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω
µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα
βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη
χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα.
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Εσοδα 711 εκ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Ομιλία κ. Γ. Πιτσιλή στο
19ο Annual Capital Link Invest In Greece Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τσακαλώτος: Στόχος µια «καθαρή» έξοδος από το Μνηµόνιο
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης οι τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
Όπως είπε, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται,
καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή
του από το ευρωσύστηµα.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής σταθερότητας, της
βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν
οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών τραπεζών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Ωστόσο, εκτίµησε ότι σε κάθε περίπτωση, οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Σύµφωνα µε την Agenda 2020 που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, στόχος για την Τράπεζα είναι η µείωση
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων
κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως σήµερα. «Πρόκειται για
στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM και είναι επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί»,
είπε ο κ. Μεγάλου.
Όπως τόνισε, τα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Τρ. Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 24 µηνών, ενώ οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε
καθυστέρηση και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της ίασης µη εξυπηρετούµενων δανείων, ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων και υποχώρηση της εκ
νέου αθέτησης (redefault).
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης και στην κατεύθυνση αυτή η Tράπεζα Πειραιώς θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές
αναδιαρθρώσεις, ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων. Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού
ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος από Ν. Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των
µνηµονίων στην Ελλάδα
Στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να
αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum αναµένεται
σύµφωνα µε το ΑΠΕ να τονίσει ότι «υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων: Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα».
Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια
της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών».
Σύµφωνα πάντα µε το ΑΠΕ ο κ.Τσακαλώτος θα τονίσει ότι«αποτέλεσµα αυτών είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις».
Αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην «µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη», αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χρήστος Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό
σηµείο από την έναρξη της κρίσης

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
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Μήνυµα Τσακαλώτου σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να βελτιώνει το
επιχειρηµατικό περιβάλλον
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
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Ψάρεµα επενδυτών σε θολά νερά

Τι είπαν θεσµικοί παράγοντες και επενδυτές στο συνέδριο
του Capital Link για την Ελλάδα – Η αξιολόγηση, οι
µεταρρυθµίσεις και η επόµενη µέρα.
«Γη και ύδωρ» προσφέρει στους επενδυτές η χώρα, σύµφωνα, τουλάχιστον µε το µήνυµα που θέλησε να
στείλει στους επενδυτές ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας, σε µαγνητοσκοπηµένο χαιρετισµό
στους επενδυτές και στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για
επενδυτική «γη της επαγγελίας», ωστόσο, πίσω από τα ωραία λόγια οι επενδυτές βλέπουν τη δύσκολη
πραγµατικότητα.
Ποια είναι αυτή; Η διγλωσσία ανάµεσα στο Μέγαρο Μαξίµου και τα επί µέρους υπουργεία, τα οποία
κάνουν ό,τι µπορούν για να αποτρέψουν επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις. Το Ελληνικό είναι µόνο η
κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα, ξεκινώντας από τις Σκουριές ή τα
περιφερειακά αεροδρόµια, τα οποία πέρασαν από 40 κύµατα µέχρι να παραδοθούν στον επενδυτή,
αλλά και οι καθυστερήσεις στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων.
Είναι ενδεικτικό ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις φέτος θα υπολείπονται περίπου 0,5 δισ. ευρώ
έναντι του στόχου (1,4 δισ. ευρώ αντί 1,9 δισ. ευρώ), ενώ για το 2018 έχουν προβλεφθεί έσοδα 2,7 δισ.
ευρώ µε τους παράγοντες της αγοράς να εκτιµούν πως δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.
Καθόλου τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η φράση υψηλόβαθµου στελέχους της τρόικας, το οποίο πριν
λίγες εβδοµάδες δήλωνε πως «οι επενδυτές δεν πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα πριν δουν τα πρώτα
κτίρια να υψώνονται στο Ελληνικό», καθώς αποτυπώνει το κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης για τη
συνέχιση των µεταρρυθµίσεων.
«Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Ελλάδα είναι ισχυρό» υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, που
παρακολουθούν από κοντά τις συζητήσεις στο περιθώριο του συνεδρίου στη Νέα Υόρκη. Όπως
συµπληρώνουν, όµως, «αυτό που ζητούν είναι διασφαλίσεις ότι η µεταρρυθµιστική προσπάθεια δεν θα
σταµατήσει µε το τέλος του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018».
Τα κυβερνητικά στελέχη και οι τραπεζίτες που βρίσκονται στις ΗΠΑ µεταφέρουν την εικόνα επιστροφής
στην κανονικότητα, µετά το κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση.
Το κλίµα είναι θετικό, τα στελέχη της τρόικας, που συνόδευσαν την αποστολή στη Νέα Υόρκη, µιλούν για
εντυπωσιακή πρόοδο, όµως αυτή µένει να αποτυπωθεί και στην πορεία της οικονοµίας.
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, αρµόδιος για το ελληνικό πρόγραµµα, Ντέκλαν Κοστέλλο, έσπευσε να
προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα έχει ακόµη µακρύ δρόµο, ο οποίος συνεχίζεται χρονικά και µετά τον
Αύγουστο του 2018, αφού πολλές από τις µεταρρυθµίσεις είναι προγραµµατισµένες για το 2019 και το 2020,
ενώ οι δηµοσιονοµικοί στόχοι των πλεονασµάτων του 3,5% του ΑΕΠ, θα πρέπει να τηρηθούν έως το 2022.
Οι θεσµοί αναζητούν ακόµη την εποπτική «φόρµουλα» της επόµενης ηµέρας του προγράµµατος.
Επί του παρόντος, πάντως, αυτό που προέχει είναι η ολοκλήρωση των 75 προαπαιτούµενων (σε σύνολο 110)
της τρέχουσας αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 22 Ιανουαρίου.
Σε δεύτερη φάση και έως το Μάιο-Ιούνιο θα πρέπει να υλοποιηθούν άλλα 82 προαπαιτούµενα για την
τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση και, φυσικά, να έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία τα stress tests των 4
συστηµικών τραπεζών. Μόνο τότε, οι επενδυτές θα αισθανθούν «ασφαλείς» και θα βάλουν τη χώρα στα
πλάνα των επόµενων ετών, όταν δηλαδή ξεκαθαρίσει τόσο το πολιτικό όσο και το εποπτικό πλαίσιο των
µεταµνηµονιακών ετών.
Διαβάστε ακόµη: Τσακαλώτος: Τα δεδοµένα που θα κρίνουν την επιτυχή πρόσβαση στις αγορές
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Τσακαλώτος: Βελτιώνουµε το επιχειρηµατικό κλίµα για επενδύσεις
Στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από
την κρίση, τόνισε ο Υπουργός. Τι µήνυµα έστειλε στους επενδυτές ο Υπουργός Οικονοµικών.
Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων συνεδρίων της Capital
Link, δήλωσε ο Ε. Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη. Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής
σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της
έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της
ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών, υπογράµµισε. Ο Υπουργός
αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές. Αποτέλεσµα των
παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της. Τα ραντεβού µε ξένα funds O Υπουργός Οικονοµικών
είχε την ευκαιρία να συναντήσει µια σειρά από διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
συνέδριο της Capital Link. Πρόκειται για επενδυτικά µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel
Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton –
Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
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Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» σύµφωνα µε τον κ. Τσακαλώτο.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Τσίπρας προς επενδυτές: «Greece's comeback is here»
Ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο βίντεο έστειλε το µήνυµά του από το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη από το Capital
Link:«Greece's is come back... is here... Greece's is come back, is here now».
Στο µήνυµά του, ο πρωθυπουργός διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
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Ευ.Τσακαλώτος: Κάλεσµα στους επενδυτές της Νέας Υόρκης
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση
«Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.

Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.

Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα
Στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.

Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» όπως είπε χαρακτηριστικά «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
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Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Τέλος η κρίση για την Ελλάδα -«Στηρίζουµε τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες» -Βοηθάµε τους επιχειρηµατίες

Ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ
και των προηγούµενων. Όπως υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία
καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών»
τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές
όσο και στις επιχειρήσεις» ανέφερε, και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη όπως είπε τάση στην
ανεργία, «η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη».
Απέδωσε αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία. «Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να
στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε
στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των
προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η "καθαρή έξοδος" από το πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε ακόµη πως στόχος είναι η δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα
επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο»
στις αγορές, ενώ πρόσθεσε πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.
Παράλληλα,σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε «πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», υπογράµµισε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Τσακαλώτος σε αµερικανούς επενδυτές: Tο 2018 σηµατοδοτεί µία
καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα

«Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον»

SOOC
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορέςκεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
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γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Καθοριστικής σηµασίας έτος για την Ελλάδα το 2018
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε, και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. «Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης
τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.»
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος από Ν. Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των
µνηµονίων στην Ελλάδα
Στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να
αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum αναµένεται
σύµφωνα µε το ΑΠΕ να τονίσει ότι «υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων: Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα».
Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια
της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών».
Σύµφωνα πάντα µε το ΑΠΕ ο κ.Τσακαλώτος θα τονίσει ότι«αποτέλεσµα αυτών είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις».
Αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην «µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη», αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θ. Λαλάκο και Τζέφρι Πάιατ υπέρ των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο
Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη
από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Τσακαλώτος: Καθοριστικής σηµασίας έτος για την Ελλάδα το 2018
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε, και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. «Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης
τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.»
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
news
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από µακρά περίοδο
προγραµµάτων
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων και ο λόγος είναι ότι
το 2018 σηµατοδοτεί καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, την έξοδό της από µακρά περίοδο
προγραµµάτων, τονίζει ο Ευκ.Τσακαλώτος µιλώντας σε Συνέδριο στη Ν.Υόρκη και απευθυνόµενος σε
επενδυτές. Αναφέρει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αλλαγή κλίµατος στην οικονοµία τονίζοντας τη
σηµασία που δίνεται στις επενδύσεις και τις µεταρρρυθµίσεις που γίνονται. Η καθαρή έξοδος από το
µνηµόνιο είναι κοινός στόχος Ελλάδας και δανειστών, λέει.
Ειδικότερα, σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε
σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει,
υπογραµµίζοντας πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
Ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
θα εξηγήσει.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις θα σηµειώσει, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» θα τονίσει «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της
κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι
προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας
παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».
Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα τονίσει ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και τα
προγράµµατα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τραπεζίτες: Αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις, έρχονται καλύτερες ηµέρες
>Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας και των τραπεζών, εµφανίστηκαν οι Έλληνες
τραπεζίτες στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Με τις τράπεζες να
αποτελούν κλειδί για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας και να αποτελούν τη βασική πηγή
χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη, οι τοποθετήσεις των Ελλήνων
τραπεζιτών είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνέδριο. >
>Καραµούζης: Σε κρίσιµο σταυροδρόµι οι ελληνικές τράπεζες
>«Διαχειρίσιµες», >χαρακτήρισε τις όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests για τις
ελληνικές τράπεζες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραµούζης, κατά την τοποθέτησή του
>Ο έµπειρος τραπεζίτης, τόνισε ότι «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο
σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων
κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως, τα υψηλά επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών
χαρτοφυλακίων.
>Από την άλλη πλευρά, επισήµανε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες
ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
>Μεγάλου: Στο καλύτερο σηµείο µετά την κρίση, οι προοπτικές των τραπεζών
>Οι ελληνικές τράπεζες, έχουν µπει σε µια επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε,
κατά την οµιλία του, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
>Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται
περαιτέρω µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η
ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και
µειώνει τη χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα.
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Ποιους θεσµικους επενδυτες ειδε ο Ευ.Τσακαλωτος στη Ν.Υορκη
Ποιούς θεσµικούς επενδυτές είδε ο Ευ.Τσακαλώτος στη Ν.Υόρκη 11/12/2017
Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,
συνάντησε στη Ν.Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum
Μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest – Cyrus Capital –
Fir Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital – Waterwheel Capital – Graham Capital –Greylock – Hayman Capital
– Oppenheimer – Serengeti – American Century –Caxton – Goldentree – Marathon Asset Management – Prudential –
Smithcove Capital -Goldentree.
Σηµειώνεται ότι κατά την οµιλία του στο Forum ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018
σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Alex Pretzner (Citi): Βασικός ο ρόλος των τραπεζών στην έξοδο από την κρ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Τσακαλώτος: Ορόσηµο για την Ελλάδα το 2018
«Κλειδί» το χρέος για την «καθαρή» έξοδο από το µνηµόνιοΠολιτικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Υπενθυµίζεται ότι στο συνέδριο προβλήθηκε και χαιρετισµός του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει..
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Invest in GreeceΤσακαλώτος2018µνηµόνιοέξοδοςχρέοςHas video:Exclude from popular:0
Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
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711 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη: Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής
σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα
Newsroom , CNN Greece
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση
«Κάποια άλλη χώρα έχει κάνει τις µισές από τις µεταρρυθµίσεις που κάνατε εσείς και όλοι µιλάνε για αυτό.
Εσείς έχετε κάνει τη διπλή δουλειά και ούτε η µητέρα σας δεν το γνωρίζει». Με τη φράση αυτή που του
είχε εκµυστηρευτεί ο πρώην υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Τζακ Λιού άνοιξε την οµιλία του ο Έλληνας
υπουργός στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση
και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως είπε, υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, καθώς το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», είπε
ο κ. Τσακαλώτος.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», ανέφερε.
Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», είπε.
Τέλος, σηµείωσε ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή ταµειακά
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει
ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη
µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά
υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο
τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε
συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική
εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Αλ. Τσίπρας: "Η Ελλάδα έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης
απόδοσης"- "Greece is back" (βίντεο)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Aνοιχτή πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο 19ο
ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές.
Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέµβριο
του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό προς τις
επιχειρήσεις.
Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν απέφυγε το... ολίσθηµα της γλώσσας.

https://www.gnomip.gr/
Publication date: 11/12/2017 22:07
Alexa ranking (Greece): 2266
https://www.gnomip.gr/economy/66042-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%85%CF%...

Νέα Υόρκη: Κάλεσµα στους επενδυτές και από τον Τσακαλώτο
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
πηγή: protothema
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Μηνύµατα στήριξης των επενδύσεων στην Ελλάδα από τους πρέσβεις Λαλάκο
και Πάιατ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Όπως µεταδίδει το ΑΜΠΕ, κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και
η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον
τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την
αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy
έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες
επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα
αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου»
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να
συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές
επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Τσίπρας: "Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας"
Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον
στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Τοποθετώντας την ολοκλήρωση
του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να
αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και
επενδύσεων. "Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά
κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της", είπε. Ο
επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο από το βήµα του
19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece είπε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και δεν
φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την...
Pelop.gr ·

πριν από 32 λεπτά ·
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Τσακαλώτος από Ν. Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των
µνηµονίων στην Ελλάδα
Στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να
αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum αναµένεται
σύµφωνα µε το ΑΠΕ να τονίσει ότι «υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων: Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα».
Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια
της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών».

Σύµφωνα πάντα µε το ΑΠΕ ο κ.Τσακαλώτος θα τονίσει ότι«αποτέλεσµα αυτών είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις».
Αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην «µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη», αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
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εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γιώργος Πιτσιλής: Πως φέραµε στα ταµεία 711 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους
Γιώργος Πιτσιλής. Γενικός Γραµµατέας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Εξαιρετικά πετυχηµένη
είναι, σύµφωνα µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, η ρύθµιση για
την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων. Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
των Ηνωµένων Πολιτειών είπε ότι η σχετική ρύθµιση παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερο ελκυστική για
τους φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες δυο, έχει αποφέρει σηµαντικά εισπρακτικά
αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα έχει αποφέρει 711 εκατοµµύρια φορολογικά έσοδα ενώ τα ποσά που είχαν
φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα. Ο ίδιος σηµείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο
γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι
φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του ελέγχου είναι µεγαλύτερη. Παράλληλα, ο κ.
Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού...
Mononews.gr ·

πριν από 1 ώρα 18 λεπτά ·
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Τσακαλώτος στην Ν.Υόρκη: Το 2018 φέρνει κάτι σηµαντικό για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. Υπάρχει
µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και υπογράµµισε πως
ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο
προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. "Αυτό είναι
αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των
Ελλήνων πολιτών" τόνισε ο κ.Τσακαλώτος. "Αποτέλεσµα των παραπάνω...
Aftodioikisi · πριν από 44 λεπτά ·
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Ε. Τσακαλώτος: Ο προϋπολογισµός του 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα
προγράµµατα
Σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων και ο λόγος είναι ότι
το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Όπως είπε, ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια,» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».
Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµικών, η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία», σηµείωσε.
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Ε. Τσακαλώτος είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr

http://www.newsorama.gr/
Publication date: 11/12/2017 22:02
Alexa ranking (Greece): 8756
http://www.newsorama.gr/tsipras-se-amerikanous-ependytes-gi-ton-efkairion-i-ella...

Τσίπρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Γη των ευκαιριών η Ελλάδα
Σε µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την Ελλάδα «γη των ευκαιριών»,
ενώ κάλεσε τους επενδυτές να είναι µε το µέρος της.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας
πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα.
Συγκεκριµένα, σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου, ενώ
αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018. Παράλληλα, τόνισε ότι η ανεργία έπεσε και οι ξένες
επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Έχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραµµίζοντας
ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να
είναι, προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Τέλος, µίλησε για την αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, κάτι που φαίνεται και
από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. «Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει
βγει από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα», τόνισε.
oikonomia
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Λ. Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης για την οικονοµία
...επιστρέφ ουν στην κανονικότητα οι τράπεζες

Τα σηµάδια ανάκαµψης σε επίπεδο οικονοµίας είναι πλέον ορατά, σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο
της Εθνικής Τράπεζας, κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκξης ο οποίος µιλώντας από το βήµα του 19th Annual Capital
Link στην Νέα Υόρκη, εξήγησε πως έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών
και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην
οικονοµία
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από 2 χαρακτηριστικά:
"Αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων. Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη
σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη
πορεία του κλάδου έως τώρα, σηµείωσε χαρακτηριστικά.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα προγράµµατα
προσαρµογής
Οµιλία στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15:45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Επενδυτικό προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του
19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο
πρωθυπουργός σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του χαρακτήρισε µάλιστα την Ελλάδα "γη της ευκαιρίας που
ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές να γίνουν µέρος
της ανάκαµψης της χώρας.
Ανοίγοντας την παρέµβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, επεσήµανε: "την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το
λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί
και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια".
Όπως συµπλήρωσε ο πρωθυπουργός, "πράγµατι σήµερα είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα".
Αναφερόµενος στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, τόνισε ότι η "ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016".
Ο Αλ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι "όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να υπεραποδώσει η Ελλάδα των
δηµοσιονοµικών στόχων αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις ελληνικές
επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας".
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ σηµείωσε πως "η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ
επίτιµος καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον
αφορά στο να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας
καλωσορίσουµε στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Πριν από αυτό, το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα
είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε
ανάπτυξη, επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία".
Εποµένως, κατέληξε ο ίδιος: "Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της".
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Μήνυµα Πάιατ υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα
των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
Template designed by www.oikonomia.gr
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Τσίπρας προς επενδυτές: «Greece's comeback is here» (vid)
«Greece's is come back... is here... Greece's is come back, is here now», o Aλέξης Τσίπρας έστειλε το µήνυµά
του στους επενδυτές!
Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο βίντεο έστειλε το µήνυµά του από το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη από το Capital Link:
«Greece's is come back... is here... Greece's is come back, is here now».
Στο µήνυµά του, ο πρωθυπουργός διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις. Ακόµα πως «η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της
λιτότητας και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων».
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα. Ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το
2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά
έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων» σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Πηγή: insider.gr
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Τέλος η κρίση για την Ελλάδα το 2018
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη
Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού
φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και υπογράµµισε
πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία
καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο
της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της
ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των
Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.

«Στόχος η στήριξη των τµήµατα
της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από
την κρίση»
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Νέα Υόρκη: Κάλεσµα στους επενδυτές και από τον Τσακαλώτο
Στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία»
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα από τους Λαλάκο και Πάιατ
Ο αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, είναι
σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Made it to New York for the @CapitalLink “Invest in Greece Forum.” A great chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda — and to highlight US support for Greek
economic recovery. pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd
— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) 11 Δεκεµβρίου 2017
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία
βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα
ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική
θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την
Ελλάδα και την Ε.Ε. «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της
πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε
τον αµερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων
Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το
ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας,
του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και
κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται
στις οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή
καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε
τους µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: «Η ελληνική οικονοµία µετακινείται
σταδιακά από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής
αναζωογόνησης, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς
στην Ελλάδα».
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα
σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα
της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Θ. Λαλάκο και Τζέφρι Πάιατ υπέρ των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο
Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη
από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Τσίπρας στους επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Tags:
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Απόψεις
Επίσκεψη Ερντογάν, ένα χρήσιµο φιάσκο
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Ευ. Τσακαλώτος: Στόχος η καθαρή έξοδος από το µνηµόνιο
Στον στόχο της κυβέρνησης για καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο αναµένεται να επαναλάβει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές
όσο και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην
ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη,
αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των
ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων
που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει
χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι
προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο
αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
TAGS
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Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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ΑΑΔΕ: Άµεσα οι επιστροφές φόρου έως 10.000 ευρώ
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Τσακαλώτος: «Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και
τα προγράµµατα» Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου 2017 21:24
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Ο Τσακαλώτος 20ός στη λίστα του Politico µε τις προσωπικότητες του 2018

Τσακαλώτος: Υποµονή, αποφασιστικότητα και θάρρος πρέπει να διαθέτει ο διάδοχος του
Ντάισελµπλουµ
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Ευ. Τσακαλώτος: Ο προϋπολογισµός είναι όσο δίκαιος µπορεί να είναι στις παρούσες συνθήκες
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών», τόνισε ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ.

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Χρ. Μεγάλου: Σε τροχιά εξοµάλυνσης οι τράπεζες
Θετικά ήταν τα µηνύµατα που εξέπεµψε και από την πλευρά του διευθύνων σύµβουλος της Τρ. Πειραιώς,
κ. Χρήστος Μεγάλου µιλώντας στο 19th Annual Capital Link στην Νέα Υόρκη.
Μεταξύ άλλων, σηµείωσε πως oι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης
εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των
πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές
τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω
Ευρωσυστήµατος.
Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω:
(α) της πολιτικής σταθερότητας,
(β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και,
(γ) των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων
παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
"Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.", σχολιάζει ο κ. Μεγάλου
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα έστειλαν οι πρέσβεις Θ.
Λαλάκος και Τζ. Πάιατ
Newsroom
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ
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[Η Ναυτεµπορική]: Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το
πρόγραµµα
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των
µνηµονίων
Στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να
αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum αναµένεται
σύµφωνα µε το ΑΠΕ να τονίσει ότι «υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων: Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα».
Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια
της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών».
Σύµφωνα πάντα µε το ΑΠΕ ο κ.Τσακαλώτος θα τονίσει ότι«αποτέλεσµα αυτών είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις».
Αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην «µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη», αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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[Πρώτο Θέµα]: Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε ότι το 2018 η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία µε
νέες τεχνικές ελέγχου αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Την είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκέντρωσε 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, την τρίτη κατά σειρά την τελευταία δεκαετία, µετέφερε σε διεθνές
ακροατήριο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Μιλώντας στο συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η
επιτυχία αποδίδεται στο ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί πλέον να διενεργεί ελέγχους µε βάση
πληροφορίες που συλλέγονται από τραπεζικές συναλλαγές γεγονός που αποτελεί αξιόπιστη απειλή για
όσους παραµελούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε ότι το 2018 η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία µε νέες τεχνικές
ελέγχου αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Υπενθυµίζεται ότι προ µηνός περίπου στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι µέσω της ρύθµισης
είχαν βεβαιωθεί ως τότε φόροι ύψους 598 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί άµεσα τα 298 εκατ.
ευρώ.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής εξήγγειλε και την υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” (“Blue Print Reform”) και θα περιλαµβάνει
– εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων από απόσταση
– νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
– µείωση του κόστους µε συγχωνεύσεις φορολογικών υπηρεσιών
-δηµιουργία νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των εφοριών και τελωνείων της
χώρας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Τσακαλώτος: Στόχος η καθαρή έξοδος
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
Όπως θα πει, ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές
όσο και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην
ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας
αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία».
Σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως θα πει χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές θα συνεχίσει ο υπουργός Οικονοµικών και θα σηµειώσει ότι η
Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό
περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση
σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα
χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν
και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το
πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ
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[Euro2day]: Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test, τονίζει ο Νίκος Καραµούζης και αναδεικνύει τη
σηµασία του να δοθεί χρόνος για εσωτερική δηµιουργία κεφαλαίων. Στο ευνοϊκότερο σηµείο
µετά την κρίση οι τράπεζες, επισηµαίνει ο Χρήστος Μεγάλου. Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης,
επισηµαίνει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση).
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018
Νέα µήνυµα προς την Αθήνα και το αφήγηµα περί «καθαρής εξόδου από τα µνηµόνια» έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο.

Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο
υπογράµµισε ότι o δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση η προσπάθεια
αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας δεν τερµατίζεται τον Αύγουστο του 2018, µε τη λήξη του
υφιστάµενου προγράµµατος, αλλά ότι θα απαιτηθούν πολλά ακόµη χρόνια µεταρρυθµίσεων.

«Είναι φανερό ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, σε µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».

Ο κ. Κοστέλο, εµφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του
προγράµµατος και εξέφρασε την ελπίδα ότι η υλοποίηση των προαπαιτούµενων θα ανοίξει τον δρόµο για
τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.

«Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, και ελπίζω ότι αυτοί τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηµείωσε επίσης πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές
οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων
του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
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Τέλος από την κρίση η Ελλάδα λέει ο Τσακαλώτος

Για οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση έκανε λόγο ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Υ υπουργός
Οικονοµικών τόνισε ότι η χώρα «βγαίνει» µε ασφάλεια στις
αγορές.
Ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως υπάρχει µία σηµαντική
διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων.
Όπως υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018
σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο
της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι
αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων
πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
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«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος
εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις» ανέφερε, και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη
µειούµενη όπως είπε τάση στην ανεργία, «η οποία αποτελεί
ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην
ανάπτυξη».
«Στηρίζουµε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες»
Απέδωσε αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της
πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία. «Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε
χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο
από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης,
οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας
παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός
Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό
περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου),
ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά
υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Βοηθάµε τους επιχειρηµατίες
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους
επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος,
κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται
από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα
επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το
πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
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Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης
είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική
εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
newsit.gr
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Χρ. Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, μιλώντας σήμερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των
επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα "να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζομένους της" και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Ομίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη "µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος".
Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι "επιτεύξιμοι
και ρεαλιστικοί", όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της "θεραπείας", ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Χρήστος Μεγάλου
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[Πρώτο Θέµα]: «Greece is back»: Το αγγλικό κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές
Χαρακτήρισε την Ελλάδα «χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για
επενδύσεις µεγάλης απόδοσης»
«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την
Ελλάδα ο πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link,
που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το
πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα,
που θα είναι «η εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές. Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν
απέφυγε το… ολίσθηµα της γλώσσας:
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ το
πρώτο εννεάµηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.
Στάθηκε και στην ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά σε Αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά»
στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Τσακαλώτος σε αµερικανούς επενδυτές: Tο 2018 σηµατοδοτεί µία
καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορέςκεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου, ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Ενέργεια και γεωπολιτική το αντικείµενο της οµιλίας Πάιατ στο Capital Link
Invest in Greece Forum
Στους τοµείς της ενέργειας και της γεωπολιτικής επικεντρώθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι
Πάιατ, στην οµιλία του στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum» στη Νέα Υόρκη. Στην οµιλία του
µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Αµερικανός πρέσβης τόνισε το στρατηγικό µήνυµα
στην απόφαση της Ελλάδας, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σικάγο και την
Ουάσινγκτον, να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά, ο Αµερικανός πρέσβης δήλωσε:

«Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου. Συνεπώς, θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και όλους τους ευρωπαίους εταίρους µας για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
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[TheTOC]: Επενδυτικό άνοιγµα Τσακαλώτου από τη Νέα Υόρκη
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. “Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: THE TOC
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ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η «ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές. Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται
από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους
επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία»,
πρόσθεσε. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος ε...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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ΝΤ. ΚΟΣΤΕΛΟ: ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Ενώ η
Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε
τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαίος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Αισιοδοξία Καραµούζη για την επόµενη ηµέρα στις τράπεζες
Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα των ελληνικών τρα πεζών εµφ α νίστηκα ν
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργα νώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τρα πεζών κα ι πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Κα ρα µούζης κα ι ο διευθύνων σύµβουλος της
Τρά πεζα ς Πειρα ιώς, Χρήστος Μεγά λου.

Ειδικότερα, ο κ. Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές
και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο κ. Μεγάλου σηµείωσε ότι οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
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ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η «ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές. Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται
από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους. Παράλληλα, τόνισε ότι
η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ
συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε «πολλά υποσχόµενους» τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε. Έκανε
επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης, τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις,
καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία. Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο
στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της
εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην
ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Κάλεσµα Αλ. Τσίπρα στους
επενδυτές Εν τω µεταξύ, κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας απηύθυνε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να
κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link. Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα,
διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες
επενδύσεις. Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να
ανακάµπτει και πάλι και τα επιτεύγµατα είναι προφανή. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται, όπως είπε, να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας. Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε
πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και
εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται
στη χώρα µας. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα
στη ΔΕΘ το 2018, δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς
δεσµούς των χωρών µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης τον Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε
περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις». Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου µίλησε για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως
καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις
εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. ΑΜΠΕ ''The New
Daily Mail'' TheNewDailyMail
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ΝΤ. ΚΟΣΤΕΛΟ: ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Ενώ η
Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε
τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά. O Ευρωπαίος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα
έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων
µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. Από την πλευρά του ο Charles Seville,
ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η
Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές». Ο Nicola Giammarioli, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε
πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση
ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους. Ο κ . Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων, παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις
πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος
δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα
αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σηµείωσε
πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των
ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές, ενώ από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της
διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Henrik Johnsson, παρατήρησε πως το 2017 είδαµε
πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις
κατηγορίες. ΑΜΠΕ ''The New Daily Mail'' TheNewDailyMail
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τα
προγράµµατα
Ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, αναφέρθηκε σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας
από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές. «Υπάρχει µία […]
Πηγή: ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ
11/12 18:58
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[News]: Τσακαλώτος: Καθοριστικής σηµασίας έτος για την Ελλάδα το 2018
Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων, σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµικών
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε, και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. «Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης
τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.»
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει [Βίντεο]
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως οι
θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι
του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά
τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο Αλ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».

Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
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Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΑΔΕ: €711 εκατ. αδήλωτα εισοδήµατα εµφάνισαν οι Ελληνες στην εφορία
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
11/12 17:56
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Συνάντηση Κορυφής στη Ν.Υόρκη για την ελληνική οικονοµία και τις
επενδύσεις
Πάνω από 1.350 επενδυτές, επιχειρήσεις και διεθνείς τράπεζες, συµµετείχαν στο "19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum" πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
11/12 17:45
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Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα πρέπει να συνεχιστούν µετά το τρίτο
µνηµόνιο
Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
11/12 18:02
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Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds
Συνα ντήσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγά λα ξένα funds µε επενδυτικό ενδια φ έρον για
την Ελλά δα , είχε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσα κα λώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργα νώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest – Cyrus Capital –
Fir Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital – Waterwheel Capital – Graham Capital –Greylock – Hayman Capital
– Oppenheimer – Serengeti – American Century –Caxton – Goldentree – Marathon Asset Management – Prudential –
Smithcove Capital -Goldentree.
Σηµειώνεται ότι κατά την οµιλία του στο Forum ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018
σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
«Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων», ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Επεσήµανε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος. «Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η
βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά
βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης
στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε
χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν
περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να
διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο
χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η
Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη
µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά
υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους
επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της. Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.Στις 15:45 (ώρα ΗΠΑ, 22:45 ώρα Ελλάδος) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Άρθρο: Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής εµφανίζεται στην ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ.
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Τσακαλώτος στην Ν.Υόρκη: Το 2018 φέρνει κάτι σηµαντικό για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, […]
The post Τσακαλώτος στην Ν.Υόρκη: Το 2018 φέρνει κάτι σηµαντικό για την Ελλάδα appeared first on
Aftodioikisi.gr.
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Κοστέλο: Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη

Ο ίδιος εκτίμησε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται πιθανό
να χρειαστεί η Ελλάδα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα διότι όπως είπε η
«τροχιά είναι σωστή».
Την εκτίμηση πως με βάση τα σημερινά δεδομένα η Ελλάδα δείχνει να
μην χρειάζεται νέα χρηματοδότηση μετά το τέλος του υφιστάμενου
προγράμματος αλλά και πως θα πρέπει να μείνει στο δρόμο των
μεταρρυθμίσεων αρκετά χρόνια μετά το τέλος του διατύπωσε ο Ντέκλαν
Κοστέλο στο 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Εξάλλου σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του
στο ίδιο συνέδριο ο
πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων πως «η Ελλαδα είναι έτοιμη να
γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονομία
ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες».
Τοποθετώντας ως ορόσημο την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε πως η Ελλάδα είναι
έτοιμη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της
για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ
και σας καλεί να γίνετε µέρος της» σηµείωσε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους επενδύτες πως η βελτίωση των
μακροοικονομικών μεγεθών έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση
της υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Κλείνοντας τόνισε πως οι Αμερικανοί επιχειρηματίες αποτελούν μια από
τις μεγαλύτερες ομάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύμισε
πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιμώμενη χώρα για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της
Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την
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Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την
αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω
ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών ανάµεσα στις δύο χώρες.
Κοστέλο: Πιθανόν
χρηµατοδότηση

η

Ελλάδα

να

μην

χρειαστεί

περεταίρω

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσμούς Ντέκλαν
Κοστέλο μιλώντας στο ίδιο συνέδριο όπου βρίσκεται και ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «το ερώτημα τώρα είναι αν η
Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω χρηματοδότηση μετά την λήξη του
προγράµµατος».
Ο ίδιος εκτίμησε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα αυτό δεν φαίνεται
πιθανό διότι η «τροχιά είναι σωστή». Ο κ. Κοστέλο υπογράμμισε με
έμφαση το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 3-4 χρόνια η
τεχνική συμφωνία ολοκληρώθηκε στην ώρα της και μέχρι στιγμής τα
πράγµατα προχωρούν.
Απευθυνόμενος στο πολυπληθές ακροατήριο, ο Κοστέλο δήλωσε
αισιόδοξος για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
του προγράμματος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η
υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων θα ανοίξει τον δρόμο για
τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
«Τα προαπαιτούμενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι
μακρύς και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης
της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώνεται με την προβλεπόμενη για τον
Αύγουστο του 2018 λήξη του προγράµµατος.
«Η βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη προϋποθέτει τη διατήρηση της
εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια, σε
τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Στο ίδιο συνέδριο ο εκπρόσωπος του ESM. Λ. Τζιαμαρόλι ανέφερε πως το
πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος θα επιφέρουν
συνολική ελάφρυνση 25 μονάδων έως το 2060 ή 6% του ΑΕΠ.
Αλλά
απέφυγε να αναφερθεί στο τι θα συμβεί από δω και πέρα στο ζήτημα της
ελάφρυνσης του χρέους .
Σημείωσε όμως ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δανείζει με
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Σημείωσε όμως ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δανείζει με
εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα.
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Τσίπρας στο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει επανέλθει

Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας....
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
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όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.pronews.gr/
Publication date: 11/12/2017 21:36
Alexa ranking (Greece): 56
http://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/652066_al-tsipras-i-ellada-ehei-anoi...

Αλ. Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης
απόδοσης»- «Greece is back» (βίντεο)
«Εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει
ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την Ελλάδα ο
πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital
Link, που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το
πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα,
που θα είναι «η εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές. Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν
απέφυγε το... ολίσθηµα της γλώσσας.

Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ το
πρώτο εννεάµηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.
Στάθηκε και στην ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά σε Αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά»
στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί.
Υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018,
σηµειώνοντας πως αυτό «δείχνει την αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους
επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας».
Δείτε το βίντεο:

https://www.voria.gr/
Publication date: 11/12/2017 21:36
Alexa ranking (Greece): 513
https://www.voria.gr/article/tsakalotos-stochos-i-kathari-exodos-apo-to-programma

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η «ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
O κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι
στόχος είναι η δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Μεταρρυθµίσεις και µετά τον Αύγουστο του 2018 «βλέπει» ο Κοστέλο
Συγκρατηµένα αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει από το τρέχον πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018 εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας συνέδριο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο
θύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή για να
προσθέσει, ωστόσο, ότι τα ποσά που έχει δανειστεί η χώρα µας είναι µεγαλύτερα, προαναγγέλλοντας,
εµµέσως πλην σαφώς, το ενισχυµένο πλαίσιο που επεξεργάζεται η Κοµισιόν, αναφέρει το newmoney.gr.
Αντίστοιχη ήταν η διατύπωση και για το θέµα των µεταρρυθµίσεων όπου ο κ. Κοστέλο σηµείωσε ότι θα
πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια.
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα είχε τονίσει ότι η «καθαρή έξοδος» δεν είναι η πιο
πρόσφορη διατύπωση, παίρνοντας για πρώτη φορά δηµόσια αποστάσεις.
Από την άλλη πλευρά, στο πάνελ που συµµετείχε µαζί µε τον καθηγητή Οικονοµικών, Πάνο Τσακλόγλου, ο
κ. Κοστέλο έστειλε θετικά µηνύµατα για το κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας και την προοπτική
ολοκλήρωσης της γ’ αξιολόγησης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές
ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ESM, Νίκολα Τζιαµαρόλι, µίλησε θετικά για την Ελλάδα, ωστόσο,
απέφυγε να αναφερθεί στα περαιτέρω µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο
οποίος αναφέρθηκε στην φορολογική πολιτική της Ελλάδας, ενώ µε ενδιαφέρον αναµένεται και η οµιλία
του υπ. Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου στις 22:45 το βράδυ.
Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ότι έχουν συγκεντρωθεί 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων. Παράλληλα, εξήγγειλε και την υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του
φορολογικού µηχανισµού που θα ονοµάζεται «γαλάζιο αποτύπωµα» («Blue Print Reform») και θα
περιλαµβάνει:
– εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων από απόσταση
– νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
– µείωση του κόστους µε συγχωνεύσεις φορολογικών υπηρεσιών
-δηµιουργία νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των εφοριών και τελωνείων της
χώρας.
Ο υπ. Οικονοµίας, Δηµ. Παπαδηµητρίου, δήλωσε ότι προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, όπως τόνισε, ενώ
αναφέρθηκε και στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης η οποία καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Η Διευθύνουσα Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συµµετοχών και Περιουσίας (Υπερταµείο
Αποκρατικοποιήσεων), Ράνια Αικατερινάρη, µίλησε για τους τέσσερις στόχους του οργανισµού,
σηµειώνοντα πως σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην
αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».

http://moneypress.gr/
Publication date: 11/12/2017 21:35
Alexa ranking (Greece): 7537
http://www.moneypress.gr/?p=68079

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 11/12/2017 21:35
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/megaloy-sto-eynoikotero-shmeio-edw-kai-xro...

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο εδώ και χρόνια οι προοπτικές των
τραπεζών

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα έχουν εισέλθει σε
επιτυχηµένη τροχιά εξοµάλυνσης, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.

Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.

Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».

Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
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Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.

Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Μήνυµα Πάιατ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, είναι
σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.

Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.

«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
Ε.Ε. «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
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Τι δήλωσε ο Έλληνας Πρέσβης στις ΗΠΑ
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό
πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.

Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.

Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.

Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: «Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα».

Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού κ.αι
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Capital Link
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Χρ. Μεγάλου: Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης οι τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
Όπως είπε, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται,
καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή
του από το ευρωσύστηµα.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής σταθερότητας, της
βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν
οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών τραπεζών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Ωστόσο, εκτίµησε ότι σε κάθε περίπτωση, οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Σύµφωνα µε την Agenda 2020 που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, στόχος για την Τράπεζα είναι η µείωση
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων
κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως σήµερα. «Πρόκειται για
στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM και είναι επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί»,
είπε ο κ. Μεγάλου.
Όπως τόνισε, τα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Τρ. Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 24 µηνών, ενώ οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε
καθυστέρηση και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της ίασης µη εξυπηρετούµενων δανείων, ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων και υποχώρηση της εκ
νέου αθέτησης (redefault).
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης και στην κατεύθυνση αυτή η Tράπεζα Πειραιώς θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές
αναδιαρθρώσεις, ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων. Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού
ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από µακρά περίοδο
προγραµµάτων
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
THESSNEWS-DESK
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του
από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της
ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων
Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο
της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς
της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
“Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
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Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum.Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο
στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια...
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Μήνυµα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα από τον Τζέφρι Πάιατ
© Παρέχεται από: Newmoney.gr
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μήνυµα Τσακαλώτου προς επενδυτές: Σας δίνουµε τη δυνατότητα να
αναµορφώσετε την ελληνική οικονοµία
Από
NewsRoom
Με μήνυμα προς τους επενδυτές ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν
το επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παρουσίασε στους εκπροσώπους της Wall Street
τις νέες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναμορφώσουν την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος ο οποίος ανέφερε πως η κυβέρνηση
έχει σκοπό να κατευθύνει τη δημόσια χρηματοδότηση σε πολλά υποσχόμενους, τομείς οικονομικής
δραστηριότητας.
Μιλώντας στη Νέα Υόρκη και το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο κ. Τσακαλώτος
αναφέρθηκε σε μια σειρά δεδομένων γύρω από την έξοδο της χώρας από την κρίση και τα μνημόνια, την
επιστροφή της στις αγορές κεφαλαίων, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και τη βελτίωση στις
εξαγωγές.
Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολομέλεια της Βουλής, σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τμήματα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς μπαίνουμε στο στάδιο της
ανάκαμψης, οι προσπάθειές μας θα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόμενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει
επαρκή αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Pyatt: Στρατηγικό µήνυµα η απόφαση της Ελλάδας να αρχίσει να εισάγει LNG
από τις ΗΠΑ
Στρατηγικό μήνυμα, χαρακτήρισε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey
R. Pyatt, την απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και την
Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ, κατά την ομιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, στην ομιλία του με τίτλο "Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο", ο Πρέσβης δήλωσε:
"Έχουμε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε
άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να μην αναφέρουμε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόμβου. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να αναζητήσουμε ευκαιρίες που δεν είναι μόνο
καλές επιχειρηματικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή μας
ασφάλεια και ευηµερία."

Τζέφρι Πάιατ
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Κουντουρά: Ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη επί 3 χρόνια
Την εθνική τουριστική πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, παρουσίασε κατά
την οµιλία της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά.

Όπως ανέφερε η ίδια, για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του
7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το
2015, τα 28 εκατοµµύρια το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις
διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική συνδεσιµότητα, καθώς
και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις.
Η επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα
τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Η Υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, και συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως
µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής
προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε
Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη
δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία
και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις
τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους
και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΤΟ 2018 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ έξοδο της Ελλάδας από τα
προγράµµατα
Ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, αναφέρθηκε σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας
από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
«Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων», ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις» ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική(...περισσότερα)
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 711 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών
και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50%
των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο
90%.
...
Πηγή: https://www.altsantiri.gr
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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Kάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές...
Aνοιχτή πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο 19ο
ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Σε... µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά ο Πρωθυπουργός
του χαρακτήρισε µάλιστα την Ελλάδα "γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές να γίνουν µέρος της ανάκαµψης της χώρας.
Ανοίγοντας την παρέµβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, επεσήµανε: "την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το
λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί
και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια". Όπως
συµπλήρωσε ο πρωθυπουργός, "πράγµατι σήµερα είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα". Αναφερόµενος στη βελτίωση των
οικονοµικών µεγεθών, τόνισε ότι η "ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης...
Nonews-news.gr · πριν από 2 ώρες 30 λεπτά ·
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Τσακαλώτος: Το ’18 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Τέλος η κρίση για την Ελλάδα

Για οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση έκανε λόγο ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Υ υπουργός
Οικονοµικών τόνισε ότι η χώρα "βγαίνει" µε ασφάλεια στις
αγορές.
Ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων. Όπως υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας
στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών
θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές
όσο και στις επιχειρήσεις» ανέφερε, και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη όπως είπε τάση στην
ανεργία, «η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη».
«Στηρίζουµε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες»
Απέδωσε αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία. «Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να
στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε
στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των
προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
Βοηθάµε τους επιχειρηµατίες
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.

Ενότητες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στο πιο ευνοϊκό σηµείο από αρχή της
κρίσης
Μίλησε στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
απο ΑΠΕ ΜΠΕ
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Το 2018 σηµατοδοτεί την οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, το µήνυµα
του Ευκλείδη από τη Ν. Υόρκη
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
“Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Περισσότερες ειδήσεις Ελλάδα εδώ
11/12/2017 20:46
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα
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Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί νέα χρηµατοδότηση η Ελλάδα
Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω χρηµατοδότηση για την Ελλάδα µετά τη λήξη
του προγράµµατος ο Ντέκλαν Κοστέλο. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην
Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των
Θεσµών, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στη Ν. Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι "δεν
θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η τροχιά είναι σωστή". Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι "δεν
πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ", ενώ επεσήµανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και µετά το τέλος του
προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς. Σύµφωνα µε τον ίδιο, "η µεγαλύτερη πρόκληση για τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη".
Aftodioikisi ·

πριν από 2 ώρες 3 λεπτά ·
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Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα από τους πρέσβεις Θ. Λαλάκο
και Τζέφρι Πάιατ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο
Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη
από την Capital Link.
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Made it to New York for the @CapitalLink
"Invest in Greece Forum." A great
chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the
@tsipras_eu White House agenda -- and
to highlight US support for Greek
economic recovery.
pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd
? Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece)
December 11, 2017
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
@GreeceInUSA H.E. Harris Lalacos
opens the #CLGreekForum
pic.twitter.com/HjYycNqlQ6
? Capital Link Forums (@CL_Forums)
December 11, 2017
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Μήνυµα Πάιατ υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει
την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις
και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα
αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού
κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να
συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές
επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».

Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση
οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται
στις οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή
καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
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Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην
Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού
και οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και
τα συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
.
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Τσακαλώτος στην Ν.Υόρκη: Το 2018 φέρνει κάτι σηµαντικό για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Επενδυτικό άνοιγµα Τσακαλώτου από τη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
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επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress test θα είναι
διαχειρίσιµες
Μιλώντας επίσης στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης είπε πως «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τα
προγράµµατα
Ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, αναφέρθηκε σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της
χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές
κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
«Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων», ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς
της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις» ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη
τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη,
αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των
ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να
στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς
µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα
των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα
έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον
(µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά
υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα
στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική
οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15:45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Τσακαλώτος: Τέλος η κρίση για την Ελλάδα
Για οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση έκανε λόγο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Υ υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η χώρα
“βγαίνει” µε ασφάλεια στις αγορές.
Ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων. Όπως υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας
στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις» ανέφερε, και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη όπως είπε τάση στην ανεργία,
«η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη».
«Στηρίζουµε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες»
Απέδωσε αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία. «Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να
στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο
στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
Βοηθάµε τους επιχειρηµατίες
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από µακρά περίοδο
προγραµµάτων
Σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» όπως είπε χαρακτηριστικά «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Επιπλέον έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση
για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ,
πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών,
η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο
προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν
στο συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.EMEA.gr/
Publication date: 11/12/2017 21:18
Alexa ranking (Greece): 5009
https://emea.gr/%ce%bd.-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%8d...

Ν. Καραµούζης: "Διαχειρίσιµα τα stress test για τις ελληνικές τράπεζες"
"Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας”, τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
"Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την
επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη
συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων”, ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2,
calendarprovisioning), η εφαρµογή των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να
επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο
ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα
από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία
(περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας
για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από
τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα
είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος
στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να
καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού", επισήµανε ο Νικόλαος
Καραµούζης.
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Χρήστος Μεγάλου: "Ισχυρή η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών"
"Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα”, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o
ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
"Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η
ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις
αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα", σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, "οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που
πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι "οι προκλήσεις
παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών
δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων
ενεργητικού απαιτητικό”.
"Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την
πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης",
τόνισε ο κ. Μεγάλου.
"Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η
πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους
πελάτες και τους εργαζοµένους της" και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις
στρατηγικές προτεραιότητες: εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα
επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
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“Greece is comeback”: Το… αγγλικό κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές

Χαρακτήρισε την Ελλάδα «χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης
απόδοσης»
«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την
Ελλάδα ο πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link,
που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το
πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα,
που θα είναι «η εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».

«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές. Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν
απέφυγε το… ολίσθηµα της γλώσσας, όπως θα διαπιστώσετε από το παρακάτω βίντεο:
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Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ το
πρώτο εννεάµηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.
Στάθηκε και στην ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά σε Αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά»
στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί.
Υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018,
σηµειώνοντας πως αυτό «δείχνει την αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους
επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας».
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Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης
εισοδηµάτων
Newsroom , CNN Greece
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατ. ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής,
στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την
Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη
διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή
απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το
ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Τσακαλώτος: Τα δεδοµένα που θα κρίνουν την επιτυχή πρόσβαση στις αγορές

Στις συνθήκες της επαναφοράς την Ελλάδας στην
κανονικότητα αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών στο 19ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη
Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. “Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τζιαµαριόλι: Θετική η τάση για την Ελλάδα
Η τάση για την Ελλάδα είναι θετική και θα βελτιωθεί περαιτέρω, αν η τρίτη αξιολόγηση ολοκληρωθεί
σύντοµα, µε την εκπλήρωση των δεσµεύσεων του προγράµµατος που έχουν αποµείνει, δήλωσε ο
επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM) για την Ελλάδα, Νικολά
Τζιαµαριόλι, µιλώντας στο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece, που γίνεται στη Νέα Υόρκη. «Αν η
Ελλάδα συνεχίσει την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, θα ακολουθήσει το ίδιο υπόδειγµα των άλλων
χωρών που ήταν σε πρόγραµµα του ESM/EFSF, πρόσθεσε ο Τζιαµαριόλι.
Οι αποδόσεις και τα spreads των ελληνικών οµολόγων είναι ακόµη υψηλά, αλλά είναι σε πτωτική τροχιά,
σηµείωσε ο αξιωµατούχος του ESM, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρηµατοδοτήθηκε από την αγορά τον Ιούλιο
και τον Νοέµβριο εκτέλεσε τη µεγαλύτερη άσκηση διαχείρισης στοιχείων παθητικού που έχει γίνει στην
ιστορία, µε την ανταλλαγή των οµολόγων που είχαν εκδοθεί µε το PSI το 2012.
Αναφορικά µε το ελληνικό χρέος, ο κ. Τζιαµαριόλι είπε ότι αυτό που έχει σηµασία δεν είναι τόσο πολύ το
απόθεµά του αλλά οι ακαθάριστες ανάγκες χρηµατοδότησής του. «Για να διατηρηθούν οι ακαθάριστες
χρηµατοδοτικές ανάγκες υπό έλεγχο, η Ελλάδα θα πρέπει να εµµείνει στην πορεία πρωτογενών
πλεονασµάτων, για την οποία έχει δεσµευθεί», είπε. Στο σηµείο αυτό, τόνισε ότι ο ESM υλοποίησε φέτος µε
επιτυχία τα λεγόµενα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Ο ESM, είπε, εκτιµά ότι τα µέτρα
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αυτά θα µειώσουν τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες έως το
2060 και κατά περίπου τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας προς το ΑΕΠ κατά περίπου έξι
ποσοστιαίες µονάδες, περισσότερο από ότι προβλεπόταν αρχικά.
Η Ελλάδα, κατέληξε ο Τζιαµαριόλι, πρέπει να συνεχίσει να µεταρρυθµίζει την οικονοµία της, ώστε να
µπορέσει να εξέλθει µε επιτυχία από τον τρίτο πρόγραµµα βοήθειας τον επόµενο Αύγουστο.
Θερµά λόγια από τον Αµερικανό πρέσβη στην Ελλάδα για τις προοπτικές της οικονοµίας
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα.
Κατά την οµιλία του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της
ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση
της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει
την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην
Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί νέα χρηµατοδότηση η Ελλάδα – Μακρύς ο δρόµος
των µεταρρυθµίσεων

Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω χρηµατοδότηση για την Ελλάδα µετά τη λήξη
του προγράµµατος ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των Θεσµών, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link στη Ν. Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η
τροχιά είναι σωστή».
Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», ενώ επεσήµανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και
µετά το τέλος του προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη».
Πηγή: enikonomia.gr
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Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατομμυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δημόσιο η ρύθμιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην ομιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγματοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συμμετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόμενος και στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού
συστήματος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε
βασικούς τομείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών μεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούμενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήμερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ευ.Τσακαλώτος: Οι µεταρρυθµίσεις µας ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία
Σε μια σειρά δεδομένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράμματα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναμένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
μιλώντας σήμερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεταξύ του φετινού φόρουμ και των προηγούμενων, θα αναφέρει και θα
υπογραμμίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηματοδοτεί μία καθοριστικής σημασίας στιγμή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισμός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολομέλεια της Βουλής, σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μειούμενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό μήνυμα της σταθερά βελτιούμενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιμότητα των ελληνικών δημόσιων οικονομικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσματος μεταρρυθμίσεων που ανασχημάτισαν την ελληνική οικονομία. "Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τμήματα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς μπαίνουμε στο στάδιο της
ανάκαμψης, οι προσπάθειές μας θα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονομικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δημόσια χρηματοδότηση σε, πολλά υποσχόμενους, τομείς οικονομικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόμενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει
επαρκή αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονομικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 μ.μ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Ο υπουργός Οικονομικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.Στις 15.45 μ.μ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί
να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα
Newsroom
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε
σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα
που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή
έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ
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«Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής»
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση» τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα
έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ο ίδιος, ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο Ευ. Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις, ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
«αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη», αποδίδοντας αυτές τις
«θετικές προοπτικές» στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Τσίπρας σε επενδυτές: «Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας»
© www.cnn.gr Οικονοµία Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε
πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message
on A NEW ERA OF OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum!
#Greek#Economypic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums) December 11, 2017
Ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο από το βήµα
του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece είπε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και
δεν φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των
µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο, ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω
ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν
τη βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα
δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε
πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο
ίδιος είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του
2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι µεγαλύτερη
από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων», σηµείωσε.

«Με δάνεια προς την Ελλάδα µε ωρίµανση πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την
χώρα ξεπερνά τα χρονικά όρια του προγράµµατος. Ο ESM είναι µακροπρόθεσµος εταίρος της
Ελλάδας», είπε.
Μετέχοντας στον ίδιο πάνελ ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου
εστίασε στην ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µείγµατος. «Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που
θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι στη κατανάλωση», είπε.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch είπε από την πλευρά του πως ο διεθνής οίκος
εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
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δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
«Έχουµε την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018»,
ανέφερε.
Ο ίδιος εστίασε στη µείωση του πολιτικού ρίσκου και στη σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι
η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός
που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε.
Η Elena Duggar, στέλεχος του οίκου Moody’s είπε πως η ανάκαµψη της ευρωζώνης θα έχει ευεργετικές
επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία και εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να
ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει», ανέφερε.
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Ποια ξένα funds συνάντησε ο Ευ. Τσακαλώτος
© Shutterstock Ποια ξένα funds συνάντησε ο Ευ. Τσακαλώτος
Μια σειρά από διεθνείς επενδυτές είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο υπουργός Οικονοµικών στο πλαίσιο
της συµµετοχής του στο συνέδριο της Capital Link.
Πρόκειται για επενδυτικά µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital –
Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset
Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
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Κουντουρά: Ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη επί 3 χρόνια

Κουντουρά: Ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά
µεγέθη επί 3 χρόνια
Επιχειρήσεις

Την εθνική τουριστική πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, παρουσίασε κατά
την οµιλία της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά. Έλενα Κουντουρά
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Σε άξονα 4 σηµείων η στρατηγική του Υπερταµείου
Για την σταθερότητα και την µακροπρόθεσµη προοπτική που επιδιώκει να προσδώσει η «Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας» (Υπερταµείο) µίλησε η διευθύνουσα σύµβουλος, κα Ράνια Αικατερινάρη
κατά την οµιλία της στην ενότητα "Optimizing The Greek State Asset Portfolio", από την Νέα Υόρκη και το
"19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum".
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, όπως εξήγησε.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
© Sofokleousin.gr Σε άξονα 4 σηµείων η στρατηγική του Υπερταµείου
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων.”
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Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης
εισοδηµάτων
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής,
στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την
Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη
διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή
απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.

Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το
ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Μεγαλου: Οι προοπτικες των τραπεζων στο πιο ευνοικο σηµειο απο αρχη της
κρισης

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Ευ. Τσακαλώτος: Καθοριστικό το 2018 για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας, την Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Newsroom Αθήνα 9.84 (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

http://www.fmvoice.gr/
Publication date: 11/12/2017 21:09
Alexa ranking (Greece): 3477
http://www.fmvoice.gr/index.php/oikonomia/eidiseis/item/181316-ev-tsakalotos-to-...

Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Ευ. Τσακαλώτος στη Ν. Υόρκη: Το '18 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από
µια µακρά περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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[Το Βήµα]: ΑΑΔΕ: €711 εκατ. αδήλωτα εισοδήµατα εµφάνισαν οι Ελληνες στην
εφορία
Το αποκάλυψε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Καραµούζης: Σε κρίσιµο σταυροδρόµι το τραπεζικό σύστηµα
Οµιλία του του προέδρου της Eurobank σε συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση, τόνισε ο
προεδρος της Eurobank Νικος Καραµουζης, µιλωντας σε συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ.
Οπως είπε οι κυριοτερες προκλησεις ειναι οι εξης:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Σύµφωνα µε τον ιδιο, η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν
στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από
χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας.
Ωστόσο, πρόσθεσε πως υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
Ο κ. Καραµουζης επεσήµανε οτι «λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και
την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την
υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα
ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε
ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές
προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία
ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα
είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες
να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης
ενεργητικού.»
Sent from my iPhone
Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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[Protagon]: Ντέκλαν Κοστέλο: «Mακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων»
Συγκρατηµένα αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει από το τρέχον πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018 εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο θύµισε ότι
και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή για να προσθέσει,
ωστόσο, ότι τα ποσά που έχει δανειστεί η χώρα µας είναι µεγαλύτερα, προαναγγέλλοντας, εµµέσως πλην
σαφώς, το ενισχυµένο πλαίσιο που επεξεργάζεται η Κοµισιόν.
Αντίστοιχη ήταν η διατύπωση και για το θέµα των µεταρρυθµίσεων όπου ο κ. Κοστέλο σηµείωσε ότι θα
πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια.
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα είχε τονίσει ότι η «καθαρή έξοδος» δεν είναι η πιο
πρόσφορη διατύπωση, παίρνοντας για πρώτη φορά δηµόσια αποστάσεις.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ESM, Νίκολα Τζιαµαρόλι, µίλησε θετικά για την Ελλάδα, ωστόσο,
απέφυγε να αναφερθεί στα περαιτέρω µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: PROTAGON
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Τσακαλώτος: Καθοριστικής σηµασίας έτος για την Ελλάδα το 2018

Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από
µια µακρά περίοδο προγραµµάτων, σύµφωνα µε τον υπουργό
Οικονοµικών
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε, και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος. «Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης
τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος
µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.»
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Σχετικά Tags
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http://www.multi-news.gr/
Publication date: 11/12/2017 21:07
Alexa ranking (Greece): 1178
http://www.multi-news.gr/to-vima-kostelo-metarrithmisis-stin-ellada-prepi-sinechis...

[Το Βήµα]: Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα πρέπει να συνεχιστούν
µετά το τρίτο µνηµόνιο
Δήλωση του εκπροσώπου της ΕΕ στους θεσµούς
Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του
ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Οπως είπε ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη
πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική
ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα
χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα έστειλαν οι πρέσβεις Θ. Λαλάκος και Τζέφρι Πάιατ από το
βήµα του διεθνούς συνεδρίου Invest in Greece, στη Νέα Υόρκη
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αισιοδοξία Καραµούζη - Μεγάλου για την επόµενη ηµέρα στις τράπεζες
Αισιόδοξοι
για
την
επόμενη
ημέρα
των
ελληνικών
τραπεζών
εμφανίστηκαν
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραμούζης και ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
Ειδικότερα, ο κ. Καραμούζης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές
και τα stress tests θα είναι "διαχειρίσιμες” για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Όπως σημείωσε ο κ. Καραμούζης: "το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι
και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούμενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα
επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που
αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς
συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού",
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.

Στο ευνοϊκότερο σημείο από την έναρξη της κρίσης οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
Χρ.

Μεγάλου:

Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, μιλώντας σήμερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των
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επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα "να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζομένους της" και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Ομίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη "µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος".
Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι "επιτεύξιμοι
και ρεαλιστικοί", όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της "θεραπείας", ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Καραµούζης
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Τσίπρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Γη των ευκαιριών η Ελλάδα

Corfupost.gr - Η Κέρκυρα µε µια µατιά
Σε µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την Ελλάδα «γη των ευκαιριών»,
ενώ κάλεσε τους επενδυτές να είναι µε το µέρος της.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας
πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα.
Συγκεκριµένα, σηµείωσε ότι η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου, ενώ
αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018. Παράλληλα, τόνισε ότι η ανεργία έπεσε και οι ξένες
επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Έχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραµµίζοντας
ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να
είναι, προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Τέλος, µίλησε για την αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, κάτι που φαίνεται και
από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. «Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει
βγει από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα», τόνισε.
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Τσακαλώτος: Ορόσηµο για την Ελλάδα το 2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11.12.2017 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τσακαλώτος: Ορόσηµο για την Ελλάδα το
2018

EMAIL
Εκτύπωση
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
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«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Υπενθυµίζεται ότι στο συνέδριο προβλήθηκε και χαιρετισµός του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει..
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Invest in Greece
2018
έξοδος
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Tsipras invites Capital Link investors to Greek 'land of opportunity'
‘’The land of opportunity has its doors wide open for profitable investments. Greece has returned, is here and invites
you to become part of this,’’ Prime Minister Alexis Tsipras said in a videotaped greeting to the 19th annual Capital
Link Forum for investors in New York City.
Tsipras said he is in a position to say that his government’s efforts have produced strong results. He underlined that
the Greek economy is growing after years of recession, while GDP is projected to increase by 2.5 percentage points
in 2018, while unemployment has dropped and investment increased in the last nine months of 2017.
‘’ We have surpassed our fiscal targets,’’ the PM said, noting that American investors are among the biggest in
Greece and that he expects them to continue on the same path, so as to exploit the country’s real development
prospects.
Tsipras maintained that the US and Greece are determined to bolster their bilateral economic ties, as evidenced in the
Greek decision to declare the US the honoured country at the next annual Thessaloniki International Trade Fair, the
premier economic event showcasing the country’s economy.
The fair will come straight on the heels of Greece’s planned August exit from its last bailout memorandum , Tsipras
noted, asserting that Greece is focusing on the next chapter for the Greek economy. ‘’It will be an era of growth,
beyond austerity and recession,’’ he said.
Papadimitriou stresses structural reforms
Economy Minister Dimitris Papadimitriou stressed that Greece’s new development strategy will be centred on a new
productive model that is investment-friendly and export-oriented.
Papadimitriou said that the 2018 prospects for the Greek economy look positive, and he predicted that trust in the
Greek economy will be bolstered by the successful completion of the bailout programme and by the full
implementation of the attached economic reforms.
Costello says Greece must avoid new bailouts
Declan Costello, the European Commission’s representative in the group of Greece’s creditors, stressed that growth
is the greatest challenge in ensuring the viability of the Greek debt.
Costello said that although Greece has corrected many economic imbalances and has exhibited notable progress in
adopting the reforms demanded by the ESM, it is obvious that viable growth presupposes that Greece will keep up its
implementation of structural reforms.
‘’We must not see new programmes for Greece, but instead the implementation of the measures and of investment
projects,’’ Costello said.
Thumbs up from Fitch
Charles Seville, Senior Director at Fitch Ratings, North America Sovereign Ratings, said that, ‘’We see encouraging
signs that Greece can secure access to the markets.’’
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από µακρά περίοδο
προγραµµάτων
Απευθυνόµενος σε αµερικανούς επενδυτές

Σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» όπως είπε χαρακτηριστικά «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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«Greece is comeback»: Το... αγγλικό κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές
Ιδιαίτερη µνεία στους Αµερικανούς επενδυτές, µε αναφορά στη ΔΕΘ του 2018

Χαρακτήρισε την Ελλάδα «χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες
για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης»
«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την
Ελλάδα ο πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link,
που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το
πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα,
που θα είναι «η εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές. Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν
απέφυγε το... ολίσθηµα της γλώσσας, όπως θα διαπιστώσετε από το παρακάτω βίντεο:

Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ το
πρώτο εννεάµηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.
Στάθηκε και στην ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά σε Αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά»
στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί.
Υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018,
σηµειώνοντας πως αυτό «δείχνει την αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους
επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας».
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή
Ακολουθήστε µα ς στα
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και τα
προγράµµατα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Deutsche Bank: Έτσι θα κάνει καθαρή έξοδο από τα µνηµόνια η Ελλάδα -Οι
Θεσµοί βλέπουν λιτότητα για αρκετά ακόµα χρόνια

Η επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα τον Αύγουστο του 2018 είναι το βασικό
σενάριο της Deutsche Bank, όπως αναφέρει σε ειδική έκθεσή της, µε τίτλο: «Η Ελλάδα το 2018:
Επιτέλους κάποιο φως στην άκρη του τούνελ».
«Τα γενικά µας συµπεράσµατα είναι θετικά», σηµειώνει η γερµανική τράπεζα,
προσθέτοντας: «Υποστηρίζουµε ότι, για πρώτη φορά µετά από πολύ καιρό, τα πολιτικά
κίνητρα µεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων πιστωτών της είναι αρκετά καλά
ευθυγραµµισµένα. Αυτό κάνει µία επιτυχή έξοδο της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2018 βασικό
µας σενάριο».
Ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα, αναφέρει η έκθεση, θα απαιτήσει µία πλήρη εκταµίευση των υπόλοιπων
δανείων του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, έναν περιορισµένο ρόλο για το
ΔΝΤ, µία περιορισµένη, µε όρους και σταδιακή ελάφρυνση του χρέους και µία δυνητικά λιγότερο επιθετική
δηµοσιονοµική διαδροµή από αυτή που προβλέφθηκε µε το σηµερινό σενάριο του προγράµµατος.
«Δεδοµένων των πολύ χαµηλών χρηµατοδοτικών αναγκών της Ελλάδας τα επόµενα χρόνια, η δηµιουργία
ενός χρηµατοδοτικού διχτυού ασφαλείας µετά τη λήξη του προγράµµατος έχει µικρή σηµασία, κατά την
άποψή µας», σηµειώνει η έκθεση, προσθέτοντας: «Αυτό που είναι σηµαντικό είναι να συµφωνήσουν η
Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι σε ένα κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση της εξόδου και µία «συνεργατική» σχέση
µετά το πρόγραµµα». Η εξεύρεση ισορροπίας µέσα από ένα συνδυασµό συµβιβασµών, θα επέτρεπε και
στην Ελλάδα και την Ευρώπη να κηρύξουν «επιτυχία», σηµειώνεται.
Ένα boost εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία προσπάθησαν να δώσουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, που αυτή τη φορά
αποσκοπεί στην άντληση χρήµατος και όχι απλώς στην ανταλλαγή οµολόγων.
Οι οµιλητές εξέφρασαν στο σύνολο τους την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία εντός του
χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του χρέους, στους
οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποφάσεις
για την ελληνική οικονοµία.
Πάρα, όµως, τη θετική όψη του µηνύµατος τους, δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δηλαδή της λιτότητας, πρέπει να συνεχιστεί για
αρκετά ακόµα χρόνια.
Ντέκλαν Κοστέλο: Μακρύς ο Δρόµος των Μεταρρυθµίσεων
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM εκφράζοντας παράλληλα
την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
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ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«…Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Nicola Giammarioli: Μακροπρόθεσµος Εταίρος για την Ελλάδα Ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα». Πιο Σταθερό
Οίκος Αξιολόγησης Fitch: Σταθερό το Πολιτικό Σκηνικό στην Ελλάδα
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής Charles
Seville. Όπως εξήγησε, ο διεθνής οίκος εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η
αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
Moody’s: Η Ανάπτυξη Επιστρέφει στην Ευρωζώνη
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόµενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η κ. Elena Duggar κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
«Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής
νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης. Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας
κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή
ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ…».
Τέλος, εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».
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Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα στους επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 19ο ετήσιο Invest in Greece διαµήνυσε πως η χώρα
µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Fitch: Ουσιαστική ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα το 2018

Την πεποίθηση ότι εντός του 2018 η Ελλάδα θα λάβει από το Eurogroup ουσιαστική ελάφρυνση χρέους,
εξέφρασε ο ανώτερος διευθυντής του οίκου Fitch Τσαρλς Σεβίλ.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, το στέλεχος της Fitch ανέφερε πως «η θετική
οπτική της αξιολόγησης [σ.σ. του οίκου προς την Ελλάδα] αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη
αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το
Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ο κ. Σεβίλ υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που ο οίκος αξιολόγησης εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η
µείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη
κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που
αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», κατέληξε.
newpost.gr
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Ποιούς θεσµικούς επενδυτές είδε ο Ευ.Τσακαλώτος στη Ν.Υόρκη
Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,
συνάντησε στη Ν.Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum
Μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest – Cyrus Capital –
Fir Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital – Waterwheel Capital – Graham Capital –Greylock – Hayman Capital
– Oppenheimer – Serengeti – American Century –Caxton – Goldentree – Marathon Asset Management – Prudential –
Smithcove Capital -Goldentree.
Σηµειώνεται ότι κατά την οµιλία του στο Forum ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018
σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Alex Pretzner (Citi): Βασικός ο ρόλος των τραπεζών στην έξοδο από την κρίση
Στον βασικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσουν οι ελληνικές τράπεζες, την εποµένη της κρίσης,
αναφέρθηκε κατά την οµιλία του στο Forum, ο Alex Pretzner, Managing Director της Citi.
“Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από µια παρατεταµένη ύφεση, οι συστηµικές τράπεζες αναµένεται να
διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της αναδυόµενης ανάκαµψης”, δήλωσε χαρακτηριστικά
ο ίδιος για να προσθέσει “Οι τράπεζες σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της
λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας, την αποδέσµευση από τη χρηµατοδότηση
του Ευρωσυστήµατος καθώς και την εφαρµογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης τους”.
St. Papanagiotou (Nordic Investmenet Bank): Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον τα εργαλεία για την
αντιµετώπιση των NPLs
Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το θέµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, δήλωσε από την πλευρά του ο
St. Papanagiotou της Nordic Investmenet Bank.
Ο ίδιος χαρακτήρισε το σχέδιο “τέλος στους στρατηγικούς κακοπληρωτές”, αξιόπιστο σχέδιο για να
διασφαλιστεί η ρευστότητα, ενώ εµφανίστηκε αισιόδοξος για το νέο πλαίσιο “πιστεύω ότι αυτό θα
αποτελέσει έναν καταλύτη στη περαιτέρω επίσπευση της αντιµετώπισης του προβλήµατος των µη
εξυπηρετούµενων δανείων”
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=421220
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Ντέκλαν Κοστέλο: «Mακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων» Ντέκλαν Κοστέλο:
«Mακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων»

Υπενθύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το
µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή.
Συγκρατηµένη αισιοδοξία για έξοδο από το πρόγραµµα
Υπενθύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το
µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή.
Συγκρατηµένη αισιοδοξία για έξοδο από το πρόγραµµα
Συγκρατηµένα αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει από το τρέχον πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018 εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο θύµισε ότι
και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή για να προσθέσει,
ωστόσο, ότι τα ποσά που έχει δανειστεί η χώρα µας είναι µεγαλύτερα, προαναγγέλλοντας, εµµέσως πλην
σαφώς, το ενισχυµένο πλαίσιο που επεξεργάζεται η Κοµισιόν.
Αντίστοιχη ήταν η διατύπωση και για το θέµα των µεταρρυθµίσεων όπου ο κ. Κοστέλο σηµείωσε ότι θα
πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια.
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα είχε τονίσει ότι η «καθαρή έξοδος» δεν είναι η πιο
πρόσφορη διατύπωση, παίρνοντας για πρώτη φορά δηµόσια αποστάσεις.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ESM, Νίκολα Τζιαµαρόλι, µίλησε θετικά για την Ελλάδα, ωστόσο,
απέφυγε να αναφερθεί στα περαιτέρω µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
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Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα είναι εδώ και σας καλεί
Greek Prime Minister Alexis Tsipras
Η παρέµβαση του πρωθυπουργού στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη. Να µην δούµε
νέα προγράµµατα στην Ελλάδα δήλωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντέκλαν Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές στέλνουν οι
συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου
εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της,
µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Όπως είπε, πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων
ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Όπως είπε ο
διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των
τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο
προηγούµενες ρυθµίσεις. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της
φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί
λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το
ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Ευ. Τσακαλώτος: Καθοριστικό το 2018 για την Ελλάδα
Για µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την χώρα έκανε λόγο ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος αναφερόµενος στο 2018, ενώ έστειλε σαφές µήνυµα στους επενδυτές, λέγοντας ότι η
Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Μιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum» ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι ο
προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Eλλήνων πολιτών.
Εν συνεχεία, αναφέρθηκε σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της
σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση
της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος
φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµικών, στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της
κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. «Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης,
οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει
ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους,
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
TAGS
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Μεγάλου: Κάτω των €10 δισ. τα NPLs ως το 2020
Σε µια επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας
σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του
ιδιωτικού τοµέα, όπως τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, το οποίο πραγµατοποιείται
στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµα τα stress tests-Θέλουµε χρόνο για τα κόκκινα δάνεια
Aπό το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
Νίκος Καραµούζης, ζήτησε χρόνο ώστε οι ελληνικές τράπεζες να καταφέρουν να αντιµετωπίσουν τις
προκλήσεις που έχουν µπροστά τους, µε κυριότερη εξ αυτών τη µείωση των κόκκινων δανείων. Αν αυτό
συµβεί, όπως είπε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα και µε τα stress tests.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο κ. Καραµούζης για να απαριθµήσει τις πιο σηµαντικές από αυτές:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Ο Πρόεδρος της Eurobank επισήµανε, όµως, πως οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν ήδη σηµαντικά σηµάδια
βελτίωσης: «Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη
σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε.
Συνεπώς, όπως είπε οι τράπεζες δικαιούνται περισσότερο χρόνο για να φέρουν εις πέρας τις προκλήσεις,
γεγονός που θα τις βοηθήσει να διαχειριστούν και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα stress tests:
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το
καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται
αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία, το
δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από
τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι
διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να
µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης
ενεργητικού», είπε.
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Ενέργεια και γεωπολιτική το αντικείµενο της οµιλίας Πάιατ στο Capital Link
Invest in Greece Forum
Στους τοµείς της ενέργειας και της γεωπολιτικής επικεντρώθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι
Πάιατ, στην οµιλία του στο "19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum" στη Νέα Υόρκη. Στην οµιλία του
µε θέµα "Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο", ο Αµερικανός πρέσβης τόνισε το στρατηγικό µήνυµα
στην απόφαση της Ελλάδας, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σικάγο και την
Ουάσινγκτον, να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ. Αναλυτικά, ο Αµερικανός πρέσβης δήλωσε: "Έχουµε
ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy
έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να...
Καθηµερινή ·
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Μεγάλου: Σε τροχιά εξοµάλυνσης οι ελληνικές τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των
καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Παπαδηµητρίου: Έτος ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας το 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Με τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross, αναµένεται να συναντηθεί αύριο (12/12/2017) ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου.
Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας ανέλυσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δ.
Παπαδηµητρίου, µιλώντας στο Forum που διοργάνωσε η Capital Link.
Κατά τη διάρκεια οµιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας εµφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας ενώ τόνισε ότι οι Αµερικανοί παραµένουν κορυφαίοι επενδυτές στη χώρα µας.
Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε την πλήρη εφαρµογή του
προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων, υπογράµµισε χαρακτηριστικά.

http://www.athina984.gr/
Publication date: 11/12/2017 20:40
Alexa ranking (Greece): 879
http://www.athina984.gr/2017/12/11/nteklan-kostelo-tha-chriasthoun-diarthrotikes...

Ντέκλαν Κοστέλο: Θα χρειασθούν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Την εκτίµηση ότι η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντική πρόοδο στην νοµοθέτηση σηµαντικών
µεταρρυθµίσεων και έχει εξαλείψει πολλές µακροοικονοµικές ανισορροπίες αλλά είναι
προφανές ότι θα χρειασθούν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για χρόνια για να επιτευχθεί
βιώσιµη ανάκαµψη εξέφρασε ο επικεφαλής των θεσµών και εκπρόσωπος της
αντιπροσωπείας της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital
Link.
Πρόσθεσε ότι µε δεδοµένο ότι η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή, το ενδεχόµενο για έξτρα
χρηµατοδότηση µετά το τέλος του τρίτου προγράµµατος δεν θεωρείται πιθανό.
Newsroom Αθήνα 9.84 – ΑΠΕ ΜΠΕ
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Καραµούζης:Οι επιπτώσεις από τα stress test είναι διαχειρίσιµες Προτεινόµενο
Για τις ελληνικές τράπεζες

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.

Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.

«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου. Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω
της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών
κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των
τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία. Ο CEO
του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το οποίο
χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε
τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Τα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται
βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων,
αύξηση των εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της
επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων. Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ,
θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό
ενδιαφέρον.
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει», το µήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο 19ο «Invest in Greece»
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το «Capital Link», ο Αλ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
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Μεγάλου:Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό σηµείο
Προτεινόµενο
Από την έναρξη της κρίσης

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.

Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
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Ολοκληρώθηκε το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Το "19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum" πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 µε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας πάνω από 1.350 συµµετέχοντες.
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο
Συνέδριο συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από
την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street
και φέτος έλαβε χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια
ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο
αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της...
Bankingnews ·

πριν από 41 λεπτά ·
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Μεγάλου:Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό σηµείο
Προτεινόµενο
Από την έναρξη της κρίσης Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των
καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και
ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα
και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές
και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου. Όπως εξήγησε, οι
επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές...
Dealnews.gr ·
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στο πιο ευνοϊκό σηµείο από αρχή της
κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Ν. Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι όποιες επιπτώσεις από τα stress tests
Την εκτίμησή του ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι
"διαχειρίσιμες”
για
τις
ελληνικές
τράπεζες,
εξέφρασε
μιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης.
Όπως σημείωσε ο κ. Καραμούζης: "το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι
και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούμενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα
επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που
αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς
συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού",
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.

Στο ευνοϊκότερο σημείο από την έναρξη της κρίσης οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
Χρ. Μεγάλου:

Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, μιλώντας σήμερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των
επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
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Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα "να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζομένους της" και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Ομίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη "µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος".
Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι "επιτεύξιμοι
και ρεαλιστικοί", όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της "θεραπείας", ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Καραµούζης
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του στο ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. «Δεν πρέπει
να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ»,
υπογράµµισε ο Ντ.Κοστέλο.
Πηγή: Tovima.gr
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Σε άξονα 4 σηµείων η στρατηγική του Υπερταµείου
Για την σταθερότητα και την µακροπρόθεσµη προοπτική που επιδιώκει να προσδώσει η «Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας» (Υπερταµείο) µίλησε η διευθύνουσα σύµβουλος, κα Ράνια Αικατερινάρη
κατά την οµιλία της στην ενότητα "Optimizing The Greek State Asset Portfolio", από την Νέα Υόρκη και το
"19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum".
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, όπως εξήγησε.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων.”
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Αισιόδοξοι για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών οι επικεφαλής
Eurobank, Πειραιώς, ΕΤΕ
Η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει δήλωσαν οι επικεφαλής των Eurobank, Πειραιώς και ΕΤΕ σε οµιλίες του
στο Forum της Capital Link
Σε θετική πορεία κινούνται οι ελληνικές τράπεζες, µε την κεφαλαιακή τους επάρκεια να
ενισχύεται, ενώ παράλληλα σηµειώνεται και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους,
όπως τόνισαν οι επικεφαλής των τριών συστηµικών τραπεζών σε οµιλίες του στο Forum της
Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Παράλληλα εµφανίστηκαν αισιόδοξοι και για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Καραµούζης: Βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
Μεγάλου (Πειραιώς): Ισχυρή η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
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εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Φραγκιαδάκης (ΕΤΕ): Σε πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης οι ελληνικές τράπεζες
Τη θετική πορεία τόσο των τραπεζών όσο και της οικονοµίας, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», επεσήµανε ο διευθύνων σύµβουλος
της Εθνικής Τράπεζας.
«Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων
των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν
στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης.
Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν
την επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα», κατέληξε ο κ. Φραγκιαδάκης.
www.bankingnews.gr
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Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – «Σας περιµένουµε στην Ελλάδα»
Δηµοσίευση: 11 Δεκεµβρίου 2017, 7:39 µµ | Ανανέωση: Δεκέµβριος 11, 2017 στις 7:52 µµ
Κάλεσµα προς επενδυτές ώστε να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα απηύθυνε ο Αλέξης
Τσίπρας στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού.
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» τόνιζε στο µήνυµά του ο Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές στην χώρα µας. Σηµείωσε πως η Ελλάδα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επεσήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
σας περιµενουµε στην γωνια µε αγωνια
Αφού εκλέχθηκε πρόεδρος του κόµµατος των Ρεπουµπλικάνων (LR) από τον πρώτο γύρο µε ποσοστό σχεδόν
75%, ο Λοράν Βοκιέ είναι
7:32 πµ
Την προσεχή Πέµπτη θα συνέλθει στη Λευκωσία η πρώτη τριµερής συνάντηση υπουργών Άµυνας Κύπρου,
Ελλάδας και Αιγύπτου. Στο µεταξύ, µνηµόνιο
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6:48 µµ
Μνηµόνιο Συνεργασίας για αεροναυτική έρευνα και συνεργασία θα υπογράψουν Κύπρος και Αίγυπτος κατά
τη διάρκεια επίσηµης επίσκεψης του Υπουργού Άµυνας
5:54 µµ
Συνάντηση µε τον Γερµανό οµόλογό του, Ντίτερ Ρόµαν, είχε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Στη συζήτησή τους
3:40 µµ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήρθε στην Ελλάδα, προκάλεσε παγωµένα χαµόγελα και τα εθνικά θέµατα
βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα. Αυτό που
8:15 πµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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Κοστέλο για Ελλάδα: Μεταρρυθµίσεις και µετά τον Αύγουστο του 2018
Οµιλία σε συνέδριο

Υπενθύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα
σχήµα επιτήρησης στην αρχή - Συγκρατηµένη αισιοδοξία για έξοδο από το
πρόγραµµα
Συγκρατηµένα αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει από το τρέχον πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018 εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας συνέδριο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο
θύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή για να
προσθέσει, ωστόσο, ότι τα ποσά που έχει δανειστεί η χώρα µας είναι µεγαλύτερα, προαναγγέλλοντας,
εµµέσως πλην σαφώς, το ενισχυµένο πλαίσιο που επεξεργάζεται η Κοµισιόν.
Αντίστοιχη ήταν η διατύπωση και για το θέµα των µεταρρυθµίσεων όπου ο κ. Κοστέλο σηµείωσε ότι θα
πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια.
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα είχε τονίσει ότι η «καθαρή έξοδος» δεν είναι η πιο
πρόσφορη διατύπωση, παίρνοντας για πρώτη φορά δηµόσια αποστάσεις.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ESM, Νίκολα Τζιαµαρόλι, µίλησε θετικά για την Ελλάδα, ωστόσο,
απέφυγε να αναφερθεί στα περαιτέρω µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!
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Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων
κεφαλαίων
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε ότι το 2018 η κυβέρνηση θα συνεχίσει την
ίδια πορεία µε νέες τεχνικές ελέγχου αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει
στη διάθεσή της.
Την είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκέντρωσε 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, την τρίτη κατά σειρά την τελευταία δεκαετία, µετέφερε σε διεθνές
ακροατήριο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Μιλώντας στο συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η
επιτυχία αποδίδεται στο ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί πλέον να διενεργεί ελέγχους µε βάση
πληροφορίες που συλλέγονται από τραπεζικές συναλλαγές γεγονός που αποτελεί αξιόπιστη απειλή για
όσους παραµελούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε ότι το 2018 η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία µε νέες τεχνικές
ελέγχου αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Υπενθυµίζεται ότι προ µηνός περίπου στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι µέσω της ρύθµισης
είχαν βεβαιωθεί ως τότε φόροι ύψους 598 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί άµεσα τα 298 εκατ.
ευρώ.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής εξήγγειλε και την υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” ("Blue Print Reform") και θα περιλαµβάνει
- εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων από απόσταση
- νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
- µείωση του κόστους µε συγχωνεύσεις φορολογικών υπηρεσιών
-δηµιουργία νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των εφοριών και τελωνείων της
χώρας.
Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων είπε πως η λέξη-κλειδί είναι η εµπιστοσύνη. «Χωρίς
εµπιστοσύνη, κανείς δεν θα επενδύσει το χρόνο και τα χρήµατά του σε µια χώρα» σηµείωσε για να
προσθέσει αµέσως µετά ότι εµπιστοσύνη στη φορολογική διοίκηση είναι η αποδοτικότητα και φορολογική
δικαιοσύνη.
Τόνισε ότι η ΑΑΔΕ έχει ως βασικό της µέληµα να βεβαιώσει ότι όλοι πληρώνουν µε τον ευκολότερο δυνατό
τρόπο αυτό που οφείλουν στο κράτος, έτσι ώστε να µην στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός από τη
φοροδιαφυγή.
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!
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Πρόσθετα έσοδα 711εκ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η
ρύθµιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Γ.Πιτσιλής: Οι πληροφορίες από τις τράπεζες “έφεραν” 711 εκατ. από αδήλωτα
εισοδήµατα

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, έχει
αποφέρει 711 εκατοµµύρια φορολογικά έσοδα ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις
ήταν αµελητέα.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι
που βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και
έτσι η απειλή του ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
– την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
– επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
– µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=421208
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Commission's Costello: Greece will need more structural reforms for many years after end
of bailout
The EU Commission's chief auditor for the ongoing Greek bailout more-or-less again "grounded" highly optimistic
forecasts in the post-memorandum period, something that the leftist government in Athens is trying to cultivate in the
recession-battered country.
Speaking at the annual Capital Link event in New York City on Monday, Declan Costello said necessary reforms in
Greece will not conclude with the end of the bailout, which is the third successive memorandum since 2010.
The Irish technocrat, whose official title is mission chief for Greece for the third economic adjustment program, added
that although official Greece has already alleviated many economic imbalances and has recorded noteworthy progress
in implementing ESM-mandated reforms, a viable economic recovery necessitates even more structural reforms for
many more years.
More reforms in the tax system, a further modernization of Greece's creaky public administration and the often
cumbersome justice system were a few of the institutional sectors he cited.
On his part, top Fitch executive Charles Seville referred to encouraging signs that Greece can again have access to
sovereign capital markets.
Nicola Giammarioli, the head of strategy & institutional relations at the European Stability Mechanism (ESM), echoed
the standing opinion of creditors' representatives at the end of the year, namely, that the third review of the ongoing
bailout concluded in a timely manner.

http://www.pentapostagma.gr/
Publication date: 11/12/2017 20:21
Alexa ranking (Greece): 136
https://www.pentapostagma.gr/2017/12/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%83%...

Σχόλιο στο Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – «Σας περιµένουµε στην
Ελλάδα» από Teo Nakos
Δηµοσίευση: 11 Δεκεµβρίου 2017, 7:39 µµ | Ανανέωση: Δεκέµβριος 11, 2017 στις 7:52 µµ
Κάλεσµα προς επενδυτές ώστε να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα απηύθυνε ο Αλέξης
Τσίπρας στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού.
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» τόνιζε στο µήνυµά του ο Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές στην χώρα µας. Σηµείωσε πως η Ελλάδα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επεσήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
σας περιµενουµε στην γωνια µε αγωνια
Αφού εκλέχθηκε πρόεδρος του κόµµατος των Ρεπουµπλικάνων (LR) από τον πρώτο γύρο µε ποσοστό σχεδόν
75%, ο Λοράν Βοκιέ είναι
7:32 πµ
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Την προσεχή Πέµπτη θα συνέλθει στη Λευκωσία η πρώτη τριµερής συνάντηση υπουργών Άµυνας Κύπρου,
Ελλάδας και Αιγύπτου. Στο µεταξύ, µνηµόνιο
6:48 µµ
Μνηµόνιο Συνεργασίας για αεροναυτική έρευνα και συνεργασία θα υπογράψουν Κύπρος και Αίγυπτος κατά
τη διάρκεια επίσηµης επίσκεψης του Υπουργού Άµυνας
5:54 µµ
Συνάντηση µε τον Γερµανό οµόλογό του, Ντίτερ Ρόµαν, είχε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Στη συζήτησή τους
3:40 µµ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήρθε στην Ελλάδα, προκάλεσε παγωµένα χαµόγελα και τα εθνικά θέµατα
βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα. Αυτό που
8:15 πµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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Συνάντηση Κορυφής στη Ν.Υόρκη για την ελληνική οικονοµία και τις
επενδύσεις
Συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες

Πάνω από 1.350 επενδυτές, επιχειρήσεις και διεθνείς τράπεζες, συµµετείχαν στο "19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum" πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street και
φέτος έλαβε χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης
και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο
αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Για πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών εµφανίζονται µαζί σε συνέδριο και
µάλιστα στο εξωτερικό για να τιµήσουν την Ελλάδα, παράλληλα συµµετείχαν 2 Διεθνείς Οίκοι
Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 7 - επτά Διεθνείς
Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό κυβερνητικό επιτελείο
Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από 87 υψηλού επιπέδου οµιλητές
ενώ σηµειώθηκαν 153 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες. Ξεχωριστές συναντήσεις
είχαν οι Ελληνες αξιωµατούχοι µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Συµετήχαν:
•
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
•
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
•
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
•
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
•
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
•
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
•
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt
•
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, κ. Χάρης Λαλάκος
•
Η Πρέσβειρα της Ελλάδος στα Ηνωµένα Έθνη, Κα. Μαρία Θεοφίλη
•
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Dr. Κωνσταντίνος Κούτρας
•
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κκ. Declan Costello, Nicola Giammarioli και Francesco Drudi

Κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας µιλώντας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικονοµικά µεγέθη δείχνουν πως η ελληνική
οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει και να επιστρέφει στον δρόµο της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
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Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο θετικό ρυθµό ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας αλλά και την
αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων:
• Ανάπτυξη: 2% για το 2018
• Ανεργία: Μείωση κατά 6% από το 2015
• Άµεσες ξένες επενδύσεις Αύξηση 69% τους πρώτους εννιά µήνες του 2017 συγκριτικά µε την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην
υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η
εν λόγω βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της
υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες οµάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα
για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την
αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών
ανάµεσα στις δύο χώρες.
Ως Κεντρικός οµιλητής, ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του,
επεσήµανε ότι υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων. Ο
λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο
προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι
αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των
ελλήνων πολιτών. Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το
επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά
παραδείγµατα: την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις
εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε
σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα
που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή
έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και
υπογράµµισε ότι η χρονική στιγµή που διοργανώνεται το Συνέδριο είναι βέλτιστη. Μετά από χρόνια
ύφεσης, η οικονοµία στην Ευρώπη που έχει πληγεί περισσότερο φαίνεται να µπαίνει σε µια περίοδο
οικονοµικής ανάκαµψης. Η ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης ενισχύει την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, η οποία µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην οικονοµική ανάκαµψη. Εκτός από τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα η Ελλάδα παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τοµείς όπως η ενέργεια,
η βιοµηχανία, τα έργα υποδοµών, τα logistics, ο τουρισµός και οι νέες τεχνολογίες. Παρότι έχει σηµειωθεί
σηµαντική πρόοδος, υπάρχουν ακόµα πολλοί στόχοι να επιτευχθούν. Υπογράµµισε τη σηµασία συνέχισης
των µεταρρυθµίσεων και ανέφερε την ανάγκη να εµπνεύσει η χώρα εµπιστοσύνη στους ξένους επενδυτές
όσον αφορά την πολιτική και νοµοθετική σταθερότητα και διαφάνεια ούτως ώστε οι επενδυτές να
µπορούν να προχωρήσουν µε τις επενδύσεις τους. Το Capital Link Invest in Greece Forum µεταδίδει το
κατάλληλο µήνυµα σε ένα µεγάλο κοινό που αποτελεί το κέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι ένα Διεθνές
Συνέδριο για την Ελλάδα το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στο οποίο συµµετέχουν ανώτατοι
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κυβερνητικοί εκπρόσωποι και επιχειρηµατίες και προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Με προϊστορία 19
ετών, έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρµα δια µέσω της οποίας οι Αµερικάνοι επενδυτές
ενηµερώνονται κάθε χρόνο για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας και
για τις επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος
ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, σε
συνέχεια της επίσηµης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και της
συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Donald Trump, κατά την οποία οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την
εγκαθίδρυση οµάδας εργασίας µεταξύ των αρµόδιων Υπουργείων. Παράλληλα, οι Αµερικανοί επενδυτές
εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως στους τοµείς της
ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον αγρο-διατροφικό
και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. Η νέα αυτή δυναµική στις διµερείς οικονοµικές, εµπορικές, και επενδυτικές
σχέσεις καταδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες θα είναι η τιµώµενη χώρα στην
83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 2018. Ο Πρέσβης κ. Λαλάκος, τόνισε, επίσης, τις θετικές εξελίξεις ως
προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις
σχετικά µε τους µακροοικονοµικούς δείκτες. Η ελληνική οικονοµία, κατέληξε, µετακινείται σταδιακά από
µια κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Ο κ. Yannis Manuelides, Partner, London, Allen & Overy LLP, στην οµιλία του τόνισε: "Με την επιστροφή της
Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές και την ανταλλαγή των οµολόγων της µε οµόλογα υπό συνήθεις όρους
αγοράς, την οµαλή πρόοδο του Τρίτου Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και την επικεντρωµένη
και επίµονη προσπάθεια επίλυσης των, παραδοσιακά, δυσκολότερων προβληµάτων της, η Ελλάδα αρχίζει
να αποκοµίζει οφέλη από τη σταθερότητα και τη µεταρρύθµιση. Ορισµένες ελληνικές εταιρείες
επέστρεψαν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και οι Διεθνείς και Υπερεθνικοί Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί
συνεχίζουν να επενδύουν σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας. Με την οικονοµία σε µια µέση αλλά συνεχή
ανοδική πορεία, µε την ολοκλήρωση του µεγαλύτερου µέρους της δύσκολης προσπάθειας και µε µια καλή
προοπτική για την Ευρώπη και την ευρωζώνη, αυτή µπορεί να είναι η στιγµή που οι µακροπρόθεσµοι ξένοι
επενδυτές επιστρέφουν στην Ελλάδα."
Ο κ. Panos Tsakloglou, Professor, Department of International and European Economic Studies, Athens University
of Economics & Business, former Chairman of Greek Government Council of Economic Advisers, στην οµιλία του
τόνισε: Οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της
Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε ξεκινήσει. Παρά
το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία παρέµεινε σε
στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν να είναι
θετικές. Αν και η χρηµατοδότηση της οικονοµίας από εσωτερικούς πόρους παραµένει προβληµατική, ο
συνδυασµός των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια των Μνηµονίων, των χαµηλών
αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου εργατικού δυναµικού αρκετά
υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους µπορεί να λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο παρόν κλίµα, αυτές οι επενδύσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως
ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελληνική οικονοµία και να λειτουργήσουν ως καταλύτης για της οικονοµική
ανάκαµψη.
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος στην οµιλία του
τόνισε: "Η λέξη-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων είναι η εµπιστοσύνη. Χωρίς εµπιστοσύνη, κανείς δεν
θα επενδύσει το χρόνο και τα χρήµατά του σε µια χώρα. Και τι σηµαίνει εµπιστοσύνη, όταν πρόκειται για
τη φορολογική διοίκηση; Αποτελεσµατικότητα και φορολογική δικαιοσύνη. Βεβαιώνοντας ότι όλοι
πληρώνουν, µε τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, αυτό που οφείλουν στο κράτος, έτσι ώστε να µην
στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός από τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Και όχι περισσότερο από
αυτό που πραγµατικά οφείλουν. Αυτό προσπαθούµε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων."
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε:
"Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Η επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας
οφείλεται στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ) της Κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Αυτό το µοντέλο
βασίζεται στην ενισχυµένη εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή διεθνών εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών,
υψηλής προστιθέµενης αξίας και γνώσης αντιστοίχως και στην απασχόληση του υψηλής ειδίκευσης και
καλά επιµορφωµένου ανθρώπινου δυναµικού. Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
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ολοκλήρωση του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε
την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων."
Η Διευθύνουσα Σύµβουλος του Hellenic Corporation of Assets & Participations S.A. κα Ράνια
Αικατερινάρη, η οποία τόνισε: "Η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας»
(«ΕΕΣΥΠ») και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε
χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση
βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην
αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη
διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει
τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής
αποδοτικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας, β) να καθιερώσει
βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης, γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη
αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το
50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε
τη µορφή επενδύσεων."

ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 153 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
"Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο":
Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά
να αναφέρουµε τα ακόλουθα: Funds: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital Waterwheel Capital - Graham Capital - Greylock - Hayman Capital - Oppenheimer - Serengeti - American Century Caxton - Goldentree - Marathon Asset Management - Prudential - Smithcove Capital -Goldentree
"BOND INVESTING"
ΕΝΟΤΗΤΑ "INVESTING IN GREEK BONDS - GOVERNMENT & CORPORATE BONDS"
Συντονιστής: κα Christina Papanikolopoulou, Partner, Zepos & Yannopoulos
Οµιλητές:
•
κ. Antonios Kerastaris, Group CEO, Intralot
•
κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance, National Bank of Greece
•
κ. Guy Morgan, Managing Director, EMEA Head Of Liability Management, Goldman Sachs
•
κ. Giulio Baratta, Head of Debt Capital Markets, BNP Paribas
•
κ. Philip Brown, Managing Director, Public Sector Fixed Income Origination, Citi
•
κ. Henrik Johnsson, Managing Director, Head of EMEA Syndicate, Deutsche Bank
Η κα Christina Papanikolopoulou, Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε: "Κατόπιν
ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος τον Ιούνιο 2017, το ελληνικό
Δηµόσιο, οι ελληνικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις δοκίµασαν τις δυνάµεις τους στις διεθνείς αγορές
χρέους µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Το κρατικό οµόλογο του Ιουλίου και οι ανταλλαγές οµολόγων του
PSI, οι καλυµµένες οµολογίες συστηµικών τραπεζών και οι εκδόσεις εταιρικών οµολόγων προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον µεγάλων παικτών της διεθνούς επενδυτικής αγοράς. Η αγορά προετοιµάζεται για το 2018
χρησιµοποιώντας ως αιχµή του δόρατός της τις θετικές προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας· ως
καταλυτικοί παράγοντες για τις επερχόµενες εκδόσεις κρατικών και ιδιωτικών οµολόγων αναµένεται να
λειτουργήσουν η σταθερή πορεία εξόδου της χώρας από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής, η
δηµιουργία µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE's) ύψους περί τα €
100 δισεκατοµµύρια και, ιδίως, οι συνεχείς πρωτοβουλίες στήριξης του επιχειρείν που αναµένεται να
φέρουν βιώσιµη κερδοφορία και ταχεία ανάκαµψη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος."
Ο κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance, National Bank of Greece, στην οµιλία
του τόνισε ότι: "Oι πρόσφατες συναλλαγές Καλυµµένων Οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές. Απέδειξαν πως υπάρχει σηµαντική
ζήτηση για οµόλογα και πέτυχαν όλους τους στόχους τους: διεύρυνση της επενδυτικής βάσης,
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χαµηλότερο κόστος έναντι άλλων µορφών χρεογράφων, υποστήριξη της εξόδου από τον ELA και καλή
πορεία στην δευτερογενή αγορά. Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές απαιτούν στρατηγικό σχεδιασµό και όχι
ευκαιριακή αντιµετώπιση. Οι εξασφαλισµένες συναλλαγές είναι ένα αποδοτικό µέσο απεξάρτησης από τον
ELA, αλλά επιτυγχάνοντας αυτό τον στόχο ένα πιο πολυσύνθετο φάσµα προκλήσεων αναδύεται. Οι
τράπεζες οφείλουν να εναρµονιστούν µε κανόνες και ευρωπαϊκές οδηγίες όπως το LCR, NSFR και MREL.
Το κόστος χρηµατοδότησης παραµένει στο επίκεντρο καθώς έχει µεγάλη επίπτωση στην κερδοφορία. Το
παράδειγµα της Ιρλανδίας το 2012 είναι ο σωστός δρόµος. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι εδώ.
Προκειµένου όµως οι διεθνείς επενδυτές να εµπιστευθούν και υποστηρίξουν µακροπρόθεσµα τις ελληνικές
τράπεζες απαιτούν σχεδιασµό, όραµα, αποτελέσµατα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα."
ΕΝΟΤΗΤΑ "THE GREEK BANKING SECTOR - STRATEGY AND OUTLOOK"
Συντονιστής: κ. Panos Papazoglou, Country Managing Partner Greece - Central and South East Europe Accounts
Leader, EY
Ο κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO, Alpha Bank στην οµιλία του τόνισε: "Βασική προϋπόθεση
για την επανένταξη της Ελλάδας σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης, είναι η προσέλκυση όλο και περισσότερων
ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονοµία. Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για
τη διευκόλυνση εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, µέσα από τη συµµετοχή τους στην επιτυχή
αναδιάρθρωση των βιώσιµων επιχειρήσεων. Με την αποτελεσµατική διαχείριση θεµάτων που αφορούν µη
βιώσιµες εταιρίες µε τρόπο που να διασφαλίζει την παραγωγική επανένταξη των περιουσιακών τους
στοιχείων στην οικονοµία και επιπλέον µε την παροχή χρηµατοδότησης σε επενδυτικές προτάσεις υψηλής
προστιθέµενης αξίας, οι ελληνικές τράπεζες συµβάλλουν στην τόνωση της παραγωγικότητας στη χώρα, η
οποία θα επιτρέψει και θα ενισχύσει την οικονοµική ανάπτυξη.»
Ο κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman, Eurobank Ergasias SA & Chairman, Hellenic Bank Association, στην οµιλία
του τόνισε: "Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις όπως, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την
πρωτοφανή κρίση όπως: τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το
βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων Η
κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες
ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών
(π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά
να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό
από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των
προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους
µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο. Λαµβάνοντας υπ' όψιν το βελτιούµενο
οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το
πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που
βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων
κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για
δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από
προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα
περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης
ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο
απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και
να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και
αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού."
Ο κ. Christos Megalou, CEO, Piraeus Bank, στην οµιλία του τόνισε: "Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει
σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και
σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και
ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει
βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη
χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης."
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Ο κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO, National Bank of Greece, στην οµιλία του τόνισε: "Σε επίπεδο οικονοµίας,
τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά. Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη
σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή την
ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην
κανονικότητα σηµατοδοτείται από 2 χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και
αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων. Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει
µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της
ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και
αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα."
Ο κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner, Head of European Capital Markets, Shearman & Sterling (London) LLP, στην
οµιλία του τόνισε: "Το Ελληνικό χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό σύστηµα υπέστη τα τελευταία χρόνια µια
βαθιά και σαρωτική κρίση. Οι Ελληνικές τράπεζες, αφού άντλησαν τα απαιτούµενα για την οµαλή
λειτουργία τους κεφάλαια και ενίσχυσαν τις δοµές της εταιρικής τους διακυβέρνησης και των κανόνων
εσωτερικού τoυς ελέγχου, έθεσαν ως νέους, φιλόδοξους, στόχους την αποτελεσµατική διαχείριση των µηεξυπηρετούµενων δανείων και την επαύξηση της ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Οι δύο
αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι µεταξύ τους και σωρευτικά δύνανται να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των
επενδυτών και των καταθετών. Καθώς αφήνουµε το 2017 πίσω µας και βαδίζοντας προς το 2018, γίνεται
αντιληπτό ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολλούς λόγους να αισιοδοξούν και το συνέδριο αυτό ανέδειξε
τις σηµαντικότερες από τις εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα."
ΕΝΟΤΗΤΑ "TOURISM & HOSPITALITY"
Κύρια οµιλήτρια: Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά παρουσίασε την εθνική τουριστική
πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας, ως παγκόσµιου
ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και
επένδυσης στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα. Για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα
εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το 2015, τα 28 εκατοµµύρια το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα
τουριστικά έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική
συνδεσιµότητα, καθώς και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις. Η επιµήκυνση της θερινής
τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση νέων ελληνικών
προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέα
επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα τελευταία δύο χρόνια
κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων,
ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο. Η Υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η
Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα αποφάσεων για τον τουρισµό, και
συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των
Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για
την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου
Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και
Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναµική παγκόσµια προώθηση και
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ. Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά
ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια
αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο
αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις
βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους και επενδυτές που επεκτείνουν την
παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
Ο κ. Elias Athanasiou, CEO, Enterprise Greece, στην οµιλία του τόνισε: "Επενδύοντας στον ελληνικό
τουρισµό. Με περισσότερα από 16.000 χιλιόµετρα ακτογραµµής και πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η
Ελλάδα είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο. Διαθέτει αξιόλογες και
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες και προσελκύει σηµαντικές τουριστικές επενδύσεις. Ακόµα και κατά τη
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, ο τουρισµός στην Ελλάδα υπήρξε από τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης, µε σηµαντική συµβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και
στις αφίξεις επισκεπτών. Η τουριστική βιοµηχανία, στο πλαίσιο µιας νέας πρωτοβουλίας στρατηγικής
αναβάθµισης, εστιάζει σε πιο εξελιγµένες µορφές τουρισµού και στοχεύει στον εµπλουτισµό του
παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος µε πιο εστιασµένα τουριστικά προϊόντα υψηλότερης αξίας στον
θαλάσσιο, συνεδριακό και θρησκευτικό τουρισµό. Για τους επενδυτές, η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες
που κυµαίνονται από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων, έως την ανάπτυξη θέρετρων
υψηλής ποιότητας ή τη ανάπτυξη εξειδικευµένων τουριστικών προϊόντων και υποδοµών."
Ο κ. Nikos Hadjos, Director of International Development Europe (Greece & Cyprus), International Hotel Leasing
Company, Marriott International Inc., στην οµιλία του τόνισε: "Ο χώρος της ελληνικής ξενοδοχείας έχει
ξεκινήσει να µεταλλάσσεται τον τελευταίο καιρό, τόσο µε την πρόσφατη είσοδο ελληνικών θεσµικών
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επενδυτών όπως η ΠΑΝΓΕΑ ΑΕΕΑΜ και η ΓΡΙΒΑΛΙΑ ΑΕΕΑΜ αλλά και ξένων όπως η OAKTREE CAPITAL.
Παράλληλα, ένας επιλεκτικός αριθµός ελληνικών ξενοδοχειακών οικογενειών, έχοντας συνειδητοποιήσει
τις αλλαγές που επιδέχεται η εγχώρια αλλά και η διεθνής ξενοδοχειακή βιοµηχανία, έχει αρχίσει να
γίνεται πιο δεκτικός στο ενδεχόµενο συνεργασίας µε πολυεθνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες µέσω είτε hotel
management ή franchise agreements. Την ίδια χρονική περίοδο, οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν να
ακολουθούν το λειτουργικό µοντέλο των ξένων τραπεζών και άρχισαν να υιοθετούν ένα πιο ορθολογικό
µοντέλο χρηµατοοικονοµικής αξιολόγησης αιτηµάτων δανειοδότησης ξενοδοχειακών πρότζεκτ. Οι
παράµετροι αξιολόγησης πλέον συµπεριλαµβάνουν όχι µόνο ένα αναλυτικό business plan και µια µελέτη
βιωσιµότητας/σκοπιµότητας από µία αναγνωρισµένη εξειδικευµένη-στον-ξενοδοχειακό-χώρο
συµβουλευτική εταιρεία, αλλά και την συµµετοχή - µέσω είτε hotel management ή franchise agreement κάποιας διεθνούς ξενοδοχειακής εταιρείας ή οποία µε την σειρά της προσδίδει ένα επιπρόσθετο και
σηµαντικό δείκτη αξιοπιστίας και ασφάλειας στις τράπεζες. Η τελεσίδικη απόφαση της ελληνικής
κυβέρνησης - κάτω από τις διακριτικές πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την έναρξη της
διευθέτησης/εξυγίανσης των ξενοδοχειακών NPLs, η οποία θα συµπεριλαµβάνει την οµαδοποίηση και
πώληση ενός σηµαντικού αριθµού από αυτών σε ελληνικά και ξένα funds, θα δηµιουργήσει περισσότερες
ευκαιρίες για την είσοδο νέων επενδυτικών σχηµάτων, τα οποία µε την σειρά τους θα συνεισφέρουν στην
σταδιακή αναδιαµόρφωση του ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού περιβάλλοντος στον ελληνικό
ξενοδοχειακό τοµέα."
ΕΝΟΤΗΤΑ "REAL ESTATE & INFRASTRUCTURE"

Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κος Γιώργος Τζιάλλας παρουσίασε τα
διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τοµέα τουρισµού. Το
Υπουργείο Τουρισµού έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση
της αναβάθµισης των υπαρχουσών τουριστικών ΜΜΕ και την ίδρυση νέων, καθώς και την αναβάθµιση
υποδοµών όπως είναι οι µαρίνες και οι ιαµατικές πηγές. Επιπλέον, ο ισχύων αναπτυξιακός νόµος δίνει την
ευκαιρία σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητες
τους. Τόνισε ότι τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία έχουν δηµιουργήσει µια κινητικότητα στην αγορά
ακινήτων µε την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος για αγορά και µίσθωση ξενοδοχείων ή κτηρίων που
πρόκειται να µετατραπούν σε τέτοια.
Ο κ. George Chryssikos, CEO, Grivalia Properties, στην οµιλία του τόνισε: "Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η
κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
ανάµεσα στους 20 πιο ισχυρούς οργανισµούς του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα,
διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία
υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και την κοινότητά µας. Επενδύουµε σε ακίνητα που έχουν
σαφείς προοπτικές ανατίµησης, όχι µόνο µέσω ενός σεναρίου συµπίεσης των αποδόσεων αλλά και µέσω
της ισχυρής πιθανότητας µελλοντικής αύξησης των εσόδων, αλλά και σε ακίνητα που µε τη δική µας ορθή
διαχείρισή τους δύναται να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Επενδύουµε, επίσης, στη βιωσιµότητα του
χαρτοφυλακίου µας µε εν εξελίξει πρωτοβουλίες έχοντας ως στόχο τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας και
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα άνω του 25% στα κτίρια µας αλλά και να τοποθετηθούµε για τη
µελλοντική ζήτηση. Προσφάτως ιδρύσαµε µία θυγατρική εταιρεία επενδύσεων σε τουριστικό προϊόν
κυρίως στην Ελλάδα, την Grivalia Hospitality, η οποία στοχεύει όχι µόνο να ξεπεράσει τις αποδόσεις των
αγορών αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας."
ΕΝΟΤΗΤΑ "INVESTMENT OPPORTUNITIES IN GREECE - THE VIEWPOINT OF INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS & DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS"
Ο κ. Constantinos Lambadarios, Managing Partner, Lambadarios Law Firm, στην οµιλία του τόνισε: "Ευκαιρίες
Επένδυσης στην Ελλάδα». Η θέση των Διεθνών Οργανισµών και των Εγχώριων Θεσµικών Επενδυτών. Οι
Διεθνείς και Υπερεθνικοί Οργανισµοί έχουν διαθέσει σηµαντικούς πόρους για επενδύσεις στην Ελλάδα και
έχουν αναπτυχθεί σταθερά σε διάφορους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου έτους, οι EIB, EBRD, EIF και IFC πραγµατοποίησαν επενδύσεις σηµαντικών κεφαλαίων σε
τοµείς όπως χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, REICS, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κατασκευές, ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας κ.λπ. Οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης και η ψήφος εµπιστοσύνης των εν λόγω οργανώσεων
στην ελληνική οικονοµία θεµελίωσαν τη βάση έντονου ενδιαφέροντος από εγχώριους και διεθνείς
επενδυτές οι οποίοι διερευνούν ακόµα ευρύτερο φάσµα ευκαιριών στην ελληνική αγορά."
Ο κ. George Katsanos, Partner, Levant Partners, στην οµιλία του τόνισε: "Το 2018 θα είναι ένα έτος
σηµαντικής προόδου για την Ελλάδα, που θα σηµατοδοτήσει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα.
Έχοντας απωλέσει το 25% του ΑΕΠ της, η Ελληνική οικονοµία µπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, για πρώτη

http://www.tovima.gr/
Publication date: 11/12/2017 20:21
Alexa ranking (Greece): 192
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=924081&h1=true

φορά µετά από 10 χρόνια. Οι δύσκολες µεταρρυθµίσεις έχουν ολοκληρωθεί και η χώρα ετοιµάζεται να βγει
από το µνηµόνιο. Η αναδιάρθρωση του χρέους έρχεται ολοένα και πιο κοντά. Το χρηµατιστήριο είναι από
τα φθηνότερα στον κόσµο. Οι εταιρίες που επιβίωσαν σε ένα δύσκολο περιβάλλον συρρίκνωσης της
ζήτησης, έλλειψης χρηµατοδότησης και περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων έχουν γίνει εξαιρετικά
αποδοτικές και εί
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Τσακαλώτος: Οι επιχειρηµατίες θα αναµορφώσουν την οικονοµία
Facebook
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Print
E-mail
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum» επεσήµανε ότι το 2018 θα είναι ένα καθοριστικό έτος για την Ελλάδα.
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.

«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και
τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την
περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα,
πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, θα είναι και ο τελευταίος µνηµονιακός προϋπολογισµός.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές
στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή
ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
.
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ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών
και των φορολογούµενων.
Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν
υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Προσκλητήριο Τσίπρα στους αµερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα επέστρεψε,
εδώ είναι η γη των ευκαιριών (ΒΙΝΤΕΟ)
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε ο πρωθυπουργός
µέσω video στους Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Στο µήνυµά του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επίσης µετέχει στο συνέδριο, έσπευσε µέσω twitter να στείλει
το µήνυµα ότι αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εµπορική και επενδυτική ατζέντα που
ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και να αναδείξει τη στήριξη των ΗΠΑ
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Δείτε το βίντεο:

Μηνύµατα και από τους επικεφαλείς της τρόικας για το χρέος και την αξιολόγηση στο Συνέδριο της Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη.
Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη χρειάζεται η Ελλάδα
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
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Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο
Υπενθυµίζεται ότι προ ηµερών µιλώντας στην Αθήνα από το βήµα του συνεδρίου του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου ο Declan Costello είχε µιλήσει για ένα πλαίσιο µετά-µνηµονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτηµα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουµε σε ένα πλαίσιο για το επόµενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιµα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε µιλήσει επίσης για "πολλά ριζωµένα προβλήµατα που θα παραµείνουν και µετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβληµα στους ισολογισµούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή µέχρι να µειωθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε βιώσιµα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σηµαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαµηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόµα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το µέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει µετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούµενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεµούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόµη 82 προαπαιτούµενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόµενο Μάιο- Ιούνιο µαζί µε τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα µέτρα και τα αντίµετρα µετά το 2018, αλλά
και για το χρέος.
N. Giammarioli: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Giammarioli αν και απέφυγε να
µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του
οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να
επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους. Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε
επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
Πιτσιλής: Πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
µιλώντας στο ίδιο συνέδριο απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή
υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει το απαραίτητο αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
ΠΗΓΗ πληροφοριών: euro2day.gr και capital.gr
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Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα πρέπει να συνεχιστούν µετά το τρίτο
µνηµόνιο
Δήλωση του εκπροσώπου της ΕΕ στους θεσµούς

Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του
ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Οπως είπε ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη
πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική
ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα
χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Χρ. Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίση οι προοπτικές
των ελληνικών τραπεζών
Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, μιλώντας σήμερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των
επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα "να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζομένους της" και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Ομίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη "µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος".
Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι "επιτεύξιμοι
και ρεαλιστικοί", όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της "θεραπείας", ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Χρήστος Μεγάλου
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Κουντουρά: Ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη επί 3 χρόνια εµφανίζει η
Ελλάδα
Την εθνική τουριστική πολιτική που εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2015 με στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα, παρουσίασε κατά
την ομιλία της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, η Υπουργός

Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά.

Όπως ανέφερε η ίδια, για τρεις συνεχόμενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του
7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά μεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια το
2015, τα 28 εκατομμύρια το 2016 και τα 30 εκατομμύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις
διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυμάτων, την ενισχυμένη αεροπορική συνδεσιμότητα, καθώς
και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις.
Η επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων δυναμικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισμών και η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού δημιούργησαν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηματικότητα και κινητοποίησαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα
τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Η Υπουργός σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσμικό της ρόλο στα παγκόσμια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισμό, και συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς θεσμούς και φορείς, με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως
μέλος το Εκτελεστικό του Συμβούλιο για την περίοδο 2018-2021 καθώς και με τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής
προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τον Τουρισμό τον περασμένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε
Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη
δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, για την αμερικανική αγορά ανέφερε σε μία σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία
και ανέδειξαν τη δυναμική να διπλασιαστεί ο αριθμός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια αφίξεις
τα επόμενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αμερικανικούς Ομίλους
και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
Έλενα Κουντουρά
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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ΑΑΔΕ: €711 εκατ. αδήλωτα εισοδήµατα εµφάνισαν οι Ελληνες στην εφορία
Το αποκάλυψε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Pyatt (Πρέσβης ΗΠΑ): Στρατηγικό µήνυµα η απόφαση της Ελλάδας να εισάγει
LNG από τις ΗΠΑ

Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt,
πραγµατοποίησε την οµιλία του µε θέµα “Energy & Geopolitics:The New Landscape” στο Capital Link
Invest in Greece Forum” που διεξάγεται σήµερα Δευτέρα 11/12 στη Νέα Υόρκη.
Τόνισε το στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο
Σικάγο και την Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης δήλωσε: «Έχουµε ήδη
δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας.
Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
Συνεπώς, θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους
ευρωπαίους εταίρους µας για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία.»
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Δεκέµβριος 2017 20:03
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Moody's - Fitch: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας - Θα βελτιωθεί
η βιωσιµότητα του χρέους

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας µπορεί να ξεπεράσει τις εκτιµήσεις αναφέρουν Moody's και Fitch
Θετικά προσκείµενα προς τις προπτικές της ελληνικής οικονοµίας, εµφανίστηκαν δύο
κορυφαία στελέχη των οίκων αξιολόγησης Moody's και Fitch, µιλώντας στο Forum που
διοργανώνει η Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Όπως υπογράµµισε η Elena Duggar, κορυφαίο στέλεχος του οίκου Moody's «υπάρχει µια σηµαντική
πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το δεδοµένο ότι το
πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η εµπιστοσύνη θα
επιστρέψει».
Αναφερόµενη στην οικονοµία της Ευρωζώνης υποστήριξε όιτ θα εµφανίσει ισχυρή ανάπτυξη για την
επόµενη 2ετία.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα
από την στήριξη µιας ευνοϊκής νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης.
Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω
της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ».
Fitch: Θα βελτιωθεί η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους
Τις αιτίες για τις οποίες ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας,
ανέλυσε ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου.
Όπως τόνισε ο Fitch εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ
και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», κατέληξε.
www.worldenergynews.gr
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Γ. Πιτσιλής: Προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος υποθέσεων φοροδιαφυγής από τις λίστες Λαγκάρντ
και Μπόργιανς
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds στη Νέα Υόρκη
Συναντήσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, είχε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir
Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital –Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century –Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Σηµειώνεται ότι κατά την οµιλία του στο Forum ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018
σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
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Α. Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, που κάλεσε τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link ο κ. Τσίπρας σηµείωσε πως «η γη
της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει,
είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Στο µήνυµα του ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν
σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου και
αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Έχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως
φαίνεται από το ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει
βγει από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε
απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή
ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση».

Δ. Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Όπως είπε, προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές
και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τα stress test θα είναι διαχειρίσιµες
Newsroom , CNN Greece
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από
χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank
και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in
Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital
Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την
πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το
βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των
δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ
σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από
τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι
διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να
µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης
ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην τρόικα, Ντ. Κοστέλο στο real.gr – Τι λέει για «καθαρή
έξοδο» από τα µνηµόνια (ΒΙΝΤΕΟ)
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα
«Μετά από επιτυχή έξοδο από το πρόγραµµα, κατά κανόνα οι χώρες µένουν υπό επιτήρηση (post-programme
surveillance). Το ίδιο έγινε σε Ιρλανδία, Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία», ανέφερε ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, απαντώντας σε ερώτηση του real.gr
στο περιθώριο του Συνεδρίου του Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στην Νέα Υόρκη.
Όπως υποστήριξε ο Ντέκλαν Κοστέλο «πρόκειται για αυξηµένο έλεγχο (monitoring) από τους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς κάθε 6 µήνες, όπου εξετάζεται αν υπάρχει ενδεχόµενο µελλοντικό πρόβληµα στην
αποπληρωµή των δανείων».
«Δεν έχουµε φτάσει ακόµα στο σηµείο να δούµε τι θα γίνει µετά τη λήξη του προγράµµατος», πρόσθεσε ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Το ερώτηµα είναι: θα χρειαστεί η Ελλάδα οικονοµική υποστήριξη µετά τον Αύγουστο του 2018; Αυτό θα
το εξετάσουµε τον Ιούνιο αλλά µε βάση την ως τώρα πορεία, αυτό το σενάριο δεν φαίνεται πιθανό. Τον
Ιούνιο θα δούµε αν η πορεία είναι καλή», τόνισε ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Επεσήµανε επίσης ότι «κάτι που διαχωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες που µπήκαν στο πρόγραµµα
είναι τα µέτρα για το χρέος. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να διευθετηθεί».
Όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις σε αγορά, δικαστικό σύστηµα, µη εξυπηρετούµενα δάνεια, δηµόσια
διοίκηση, τόνισε ότι «χρειάζεται να περάσουν 3-5-10 χρόνια για να µπουν πραγµατικά σε εφαρµογή».
Τέλος δήλωσε ότι «θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε τις Ελληνικές Αρχές».

Προσκλητήριο Τσίπρα στους αµερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα επέστρεψε, εδώ είναι η γη
των ευκαιριών (ΒΙΝΤΕΟ)
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Γιώργος Πιτσιλής: Πως φέραµε στα ταµεία 711 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους
Από
NewsRoom
Εξαιρετικά πετυχημένη είναι, σύμφωνα με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο
Πιτσιλή, η ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Μιλώντας στο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι η σχετική ρύθμιση παρά το γεγονός ότι ήταν
λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούμενους σε σχέση με τις προηγούμενες δυο, έχει αποφέρει
σημαντικά εισπρακτικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα έχει αποφέρει 711 εκατομμύρια φορολογικά έσοδα
ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούμενες ρυθμίσεις ήταν αμελητέα. Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτή η
επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που βασίζονται στις πληροφορίες
που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι ξεκινά η εφαρμογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισμού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται «γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
– την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
– επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
– µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
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Αλ. Τσίπρας: Το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα βγει από τα Μνηµόνια
Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να μπει
σε μια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραμμα, διαμηνύοντας πως η χώρα μας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήμανε πως η ελληνική οικονομία μετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάμπτει και πάλι
και τα επιτεύγματα είναι προφανή, παρουσιάζοντας μεγέθη της οικονομίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονομικό κλίμα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
η οποία αναμένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη μείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόμενους σε Αμερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ν. Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τα stress test διαχειρίσιµες για τις ελληνικές
τράπεζες
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Ευρωπαϊκό µήνυµα για συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µετά το τρίτο µνηµόνιο

Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του
τρίτου µνηµονίου έστειλε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους
θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα του ότι µετά το
κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης θα ανοίξει ο δρόµος για να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
«Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές
ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό
σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας σε ετήσιου
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το
Capital Link.
O Ευρωπαίος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε
θετική τροχιά µετά και την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης
στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο για να ξεκινήσει η συζήτηση
για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του
ελληνικού χρέους.
Από πλευράς του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων),
Γιώργος Πιτσίλης, µιλώντας στο ίδιο συνέδριο, παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις που
έχουν πραγµατοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στο ελληνικό σύστηµα
φορολογίας.
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Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τα stress test θα είναι διαχειρίσιµες
Την πεποίθηση οτι οι επιπτώσεις από τα stress test θα είναι διαχειρίσιµες, εξέφρασε ο πρόεδρος
της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας
σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Όπως επεσήµανε, «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη
σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο
Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το
Capital Link.Όπως επεσήµανε, «η...
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Mήνυµα σε επενδυτές έστειλε από τη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του µεσηµεριανού γεύµατος
στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum». O κ. Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του, επεσήµανε ότι
υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων. Ο λόγος είναι ότι το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Eλλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.

«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
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Δοµικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα για πολλά χρόνια ακόµα
Ντέγκλαν Κοστέλο
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε ο Ντέγκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, εκφράζοντας παράλληλα την
ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της
ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», δήλωσε όπως
µεταδίδει ο ανταποκριτής της Ελεύθερου Τύπου.
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Πηγή: euro2day.gr
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ΑΑΔΕ: €711 εκατ. αδηλωτα εισοδηµατα εµφανισαν οι Ελληνες στην εφορια

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µετα...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Κοστελο: Οι µεταρρυθµισεις στην Ελλαδα πρεπει να συνεχιστουν µετα το τριτο
µνηµονιο

Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Οπως είπε ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη
πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική
ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα
χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σχόλια αναγνωστών (0) Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Γ.Πιτσιλης: Οι πληροφοριες απο τις τραπεζες “εφεραν” 711 εκατ. απο αδηλωτα
εισοδηµατα

Γ.Πιτσιλής: Οι πληροφορίες από τις τράπεζες “έφεραν” 711 εκατ. από αδήλωτα εισοδήµατα 11/12/2017
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, έχει
αποφέρει 711 εκατοµµύρια φορολογικά έσοδα ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις
ήταν αµελητέα.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
– την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
– επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
– µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Ποια ξένα funds συνάντησε ο Ευ. Τσακαλώτος
Στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο συνέδριο της Capital Link.
Μια σειρά από διεθνείς επενδυτές είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο υπουργός Οικονοµικών στο πλαίσιο
της συµµετοχής του στο συνέδριο της Capital Link. Πρόκειται για επενδυτικά µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential - Smithcove Capital Goldentree.
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµα τα αποτελέσµατα των stress tests για τις τράπεζες
"Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις" τόνισε στο 19ο Invest in Greece.
"Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις" τόνισε στο 19ο Invest in Greece.
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης.
Mιλώντας στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link ανέφερε ακόµα: «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε
ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των
οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και
την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση
των δανειακών χαρτοφυλακίων».
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από τα stress tests
Αισιόδοξος ότι οι επιπτώσεις από τα stress tests θα είναι διαχειρίσιµες χωρίς συστηµικές διαταραχές
δήλωσε ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης.
Μιλώντας από το 19ο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις
θα είναι διαχειρίσιµες, λαµβάνοντας υπ' όψιν το βελτιωµένο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα, την πρόοδο
στο ελληνικό πρόγραµµα διάσωσης, την βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και τη
µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ειδικά αν δοθεί αρκετός χρόνος στις τράπεζες για να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα.
Σύµφωνα µε τον ίδιο «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται
να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την
πρωτοφανή κρίση» όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Ωστόσο, συµπλήρωσε πως «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες
ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
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Ν. Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τα stress test διαχειρίσιµες για τις ελληνικές
τράπεζες
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Τσίπρας στο Capital Link: Η χώρα διάπλατα ανοιχτή σε κερδοφόρες επενδύσεις
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει» σηµείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που
προβλήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνεται
στη Νέα Υόρκη από το Capital Link.
Στο µήνυµά του, ο πρωθυπουργός διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις. Ακόµα πως «η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της
λιτότητας και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων».
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα. Ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το
2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά
έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων» σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Παπαδηµητρίου: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Σεβίλ: Ενθαρρυντικά σηµάδια για την Ελλάδα
Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Εκπρόσωπος ESM: Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν γρήγορα
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Τσακλόγλου: Το 2001 σταµατήσαµε τις µεταρρυθµίσεις
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
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υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι χώρα της ευκαιρίας για τους επενδυτές

«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», υποστήριξε ο πρωθυπουργός κατά τη
διάρκεια µαγνητοσκοπηµένου χαιρετισµού στο επενδυτικό
forum για την Ελλάδα που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.
«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την
Ελλάδα ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του τηλε-χαιρετισµού του στο ετήσιο επενδυτικό forum της
Capital Link που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το
καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η
κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, που θα είναι «εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και
ευηµερίας». «Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε ο κ.
Τσίπρας. ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ το πρώτο εννεάµηνο του
έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι. Στάθηκε και στην
ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015. Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική
αναφορά σε αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά» στο πεδίο των ξένων
επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί. Υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα
είναι η τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018, σηµειώνοντας πως αυτό «δείχνει την
αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας».
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Κουντουρά: Ισχυροποιείται ο ρόλος της Ελλάδας στα παγκόσµια κέντρα
τουρισµού
Η επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισµών δηµιούργησαν ένα ελκυστικό περιβάλλον και κινητοποίησαν σηµαντικό
επενδυτικό ενδιαφέρον, δήλωσε η Υπουργός.
Την εθνική τουριστική πολιτική παρουσίασε που εφαρµόζεται από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, παρουσίασε η Ελ.
Κουντουρά στο συνέδριο της Capital Link. Οπως αναφέρθηκε για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα
εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το 2015, τα 28 εκατοµµύρια το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα
τουριστικά έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική
συνδεσιµότητα, καθώς και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις. Η επιµήκυνση της θερινής
τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση νέων ελληνικών
προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέα
επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα τελευταία δύο χρόνια
κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων,
ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο. Η Υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η
Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα αποφάσεων για τον τουρισµό, και
συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των
Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για
την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου
Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και
Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναµική παγκόσµια προώθηση και
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ. Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά
ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια
αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο
αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις
βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους και επενδυτές που επεκτείνουν την
παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Τσακαλώτος: Καθοριστικό για την Ελλάδα το 2018
Ο Υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin
Greece Forum» επεσήµανε ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αναφέρθηκε, επίσης, στα αριθµητικά δεδοµένα, τα οποία υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα οδηγείται προς την
οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση
στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
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Αικατερίναρη: Οι 4 στόχοι του Υπερταµείου Αποκρατικοποιήσεων
Την ανάγκη αξιοποίησης των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων της ελληνικής οικονοµίας υπογράµµισε κατά
την οµιλία της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, η Διευθύνουσα Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συµµετοχών και Περιουσίας (Υπερταµείο
Αποκρατικοποιήσεων), Ράνια Αικατερίναρη.
Όπως δήλωσε "η ίδρυση της "Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας" ("ΕΕΣΥΠ") και η εταιρική
οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και
µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της
ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης
των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον
κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης
της δηµόσιας περιουσίας”.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων".
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Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση για αδήλωτα κεφάλαια
Στην επιτυχία της ρύθµισης για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων αναφέρθηκε ο
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή, η σχετική ρύθµιση παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερο ελκυστική για τους
φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες δυο, έχει αποφέρει σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα.
Συγκεκριµένα έχει αποφέρει, όπως είπε, 711 εκατοµµύρια φορολογικά έσοδα ενώ τα ποσά που είχαν φέρει
οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε πως η διαφορά µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις έγκειται στο γεγονός ότι η φορολογική
διοίκηση είναι πλέον σε θέση να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από
τις τραπεζικές συναλλαγές και αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις
υποχρεώσεις τους.
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Τραπεζίτες: Αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις, έρχονται καλύτερες ηµέρες
Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας και των τραπεζών, εµφανίστηκαν οι Έλληνες
τραπεζίτες στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Με τις τράπεζες να
αποτελούν κλειδί για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας και να αποτελούν τη βασική πηγή
χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη, οι τοποθετήσεις των Ελλήνων
τραπεζιτών είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνέδριο.
Καραµούζης: Σε κρίσιµο σταυροδρόµι οι ελληνικές τράπεζες
«Διαχειρίσιµες», χαρακτήρισε τις όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests για τις
ελληνικές τράπεζες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραµούζης, κατά την τοποθέτησή του
Ο έµπειρος τραπεζίτης, τόνισε ότι «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως, τα υψηλά επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν
αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς
στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων.
Από την άλλη πλευρά, επισήµανε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες
ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Μεγάλου: Στο καλύτερο σηµείο µετά την κρίση, οι προοπτικές των τραπεζών
Οι ελληνικές τράπεζες, έχουν µπει σε µια επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε,
κατά την οµιλία του, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω
µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα
βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη
χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα.
Πηγή: KONTRANEWS.GR
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Αικατερίναρη (Υπερταµείο Αποκρατικοποιήσεων): Ποιοι είναι οι τέσσερις
βασικοί στόχοι για στήριξη της οικονοµίας
Τη χρησιµότητα της Ελληνικής Εταιρίας Συµµετοχών και Περιουσίας (Υπερταµείο Αποκρατικοποιήσεων) για
την ελληνική οικονοµία, τόνισε η επικεφαλής της, Ουρανία (Ράνια) Αικατερίναρη, µιλώντας στο Forum που
διοργανώνει η Capital Link. Όπως υπογράµµισε "η ίδρυση της "Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και
Περιουσίας" ("ΕΕΣΥΠ") και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε
χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση
βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην
αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη
διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει
τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων...
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-Θα επιστρέψω το 2020 ξανά στο Μαξίµου, πάµε για εκλογές!
Στο µεταξύ προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο
πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του χαρακτήρισε µάλιστα την Ελλάδα “γη της ευκαιρίας
που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις”, καλώντας τους επενδυτές να γίνουν
µέρος της ανάκαµψης της χώρας.
Ανοίγοντας την παρέµβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, επεσήµανε: “την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το
λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί
και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια”.
Όπως συµπλήρωσε ο πρωθυπουργός, “πράγµατι σήµερα είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα”.
Αναφερόµενος στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, τόνισε ότι η “ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016”.
Ο Αλ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι “όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να υπεραποδώσει η Ελλάδα των
δηµοσιονοµικών στόχων αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις ελληνικές
επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας”.
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ σηµείωσε πως “η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία”.
Εποµένως, κατέληξε ο ίδιος: “Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της”.
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Την εκτίµησή του ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι
“διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες, εξέφρασε µιλώντας στο ίδιο forum ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: “το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι “η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
“Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού”,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
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Τσακαλώτος: To 2018 οι συζητήσεις για τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα για την µείωση του χρέους
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του στο Φόρουµ της Capital Link,
επεσήµανε ότι υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εκτιµήσεις της Κοµισιόν, βάσει των οποίων η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα
φθάσει στο 2,5% το 2018.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
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Elena Duggar (Moody's): Η Ελλάδα µπορεί να ξεπεράσει τις εκτιµήσεις για την
ανάπτυξη
Σηµαντική πιθανότητα η ελληνική οικονοµία να κατορθώσει να ξεπεράσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξή
της, "βλέπει" η Elena Duggar, κορυφαίο στέλεχος του οίκου Moody's, η οποία µίλησε στο Forum που
διοργανώνει η Capital Link για την ελληνική οικονοµία. Όπως υπογράµµισε "υπάρχει µια σηµαντική
πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το δεδοµένο ότι το
πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η εµπιστοσύνη θα
επιστρέψει". Αναφερόµενη στην οικονοµία της Ευρωζώνης υποστήριξε όιτ θα εµφανίσει ισχυρή ανάπτυξη
για την επόµενη 2ετία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά "η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη
ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής
πιστωτικής βελτίωσης. Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα...
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Moody's - Fitch: Ισχυρές οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας - Θα βελτιωθεί
η βιωσιµότητα του χρέους
Θετικά προσκείµενα προς τις προπτικές της ελληνικής οικονοµίας, εµφανίστηκαν δύο κορυφαία στελέχη
των οίκων αξιολόγησης Moody's και Fitch, µιλώντας στο Forum που διοργανώνει η Capital Link για την
ελληνική οικονοµία. Όπως υπογράµµισε η Elena Duggar, κορυφαίο στέλεχος του οίκου Moody's "υπάρχει µια
σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το δεδοµένο ότι
το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η εµπιστοσύνη θα
επιστρέψει". Αναφερόµενη στην οικονοµία της Ευρωζώνης υποστήριξε όιτ θα εµφανίσει ισχυρή ανάπτυξη
για την επόµενη 2ετία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά "η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη
ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής
πιστωτικής βελτίωσης. Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη...
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Τα µηνύµατα των ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις,
το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους».
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος.
Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής
επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», τόνισε.
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«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα».
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[Ζούγκλα]: Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds στη Νέα Υόρκη
Συναντήσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, είχε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest – Cyrus Capital – Fir
Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital – Waterwheel Capital – Graham Capital –Greylock – Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti – American Century –Caxton – Goldentree – Marathon Asset Management – Prudential –
Smithcove Capital -Goldentree.
Σηµειώνεται ότι κατά την οµιλία του στο Forum ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018
σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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Γ. Χρυσικός/Grivalia: Σε ποια ακίνητα επενδύουµε
Στην στρατηγική και τους αναπτυξιακούς στόχους του οµίλου Grivalia αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Χρυσικός,
διευθύνων σύµβουλος της Grivalia Properties από το βήµα του 19o Ετήσιο Capital Link Incest in Greece Forum
στην Νέα Υόρκη. Όπως σηµείωσε ο κ. Χρυσικός "η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάµεσα στους 20 πιο
ισχυρούς οργανισµούς του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός
είναι αξίες βαθιά ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους,
τους ανθρώπους και την κοινότητά µας". Για την στρατηγική και την ελληνική οικονοµία "Επενδύουµε σε
ακίνητα που έχουν σαφείς προοπτικές ανατίµησης, όχι µόνο µέσω ενός σεναρίου συµπίεσης των
αποδόσεων αλλά και µέσω της ισχυρής πιθανότητας µελλοντικής αύξησης των εσόδων, αλλά και σε
ακίνητα που µε τη δική µας ορθή διαχείρισή τους δύναται να...
SofokleousIn.gr ·
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Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση
οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε
αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις. Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους
εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο συνέδριο να επενδύσουν στην
Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα
τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της
φορολογικής διοίκησης, αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της...
Aftodioikisi · πριν από 1 ώρα 4 λεπτά ·
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Costello (Κοµισιόν): Για να έχει βιώσιµη ανάπτυξη, η Ελλάδα χρειάζεται
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις επί χρόνια
Σαφές µήνυµα προς την Ελλάδα και τις κυβερνήσεις έστειλε ο Declan Costello, εκπρόσωπος της Κοµισιόν
στους Θεσµούς, τονίζοντας ότι η υλοποίηση διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεων είναι απαραίτητη για τη
βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, µιλώντας στην ειδική εκδήλωση της Capital
Link για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, τόνισε ότι "ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές
ανισορροπίες και έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη νοµοθέτηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, είναι
προφανές ότι για µια βιώσιµη ανάκαµψη θα απαιτηθεί η εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων επί
χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό
σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις
ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος". Όσον αφορά
στην τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος χαρακτήρισε ως θετική...
Bankingnews ·
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα
Σ
ε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
«Η Ελλαδα ειναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες» λέει ο @PrimeministerGR στο #CLGreekForum
pic.twitter.com/BledpKrjN5
— Lena Argiri (@lenaargiri) 11 Δεκεµβρίου 2017
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
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Καλαντζόπουλος (Philip Morris): Οι επενδύσεις µας στην Ελλάδα από το 2003
ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ
Καλαντζόπουλος (Philip Morris): Οι επενδύσεις µας στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ
Ο κ. Καλαντζόπουλος στην οµιλία του στο Φόρουµ της Capital Link για την ελληνική οικονοµία
στη Νέα Υόρκη τόνισε πως «η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της Παπαστράτος».
Οι επενδύσεις της Philip Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο
κέντρο παραγωγής των θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις
εργασίας στη χώρα και αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που
συµβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια
επενδυτική κοινότητα».
κ. Andre Calantzopoulos, CEO, Philip Morris International
www.bankingnews.gr

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 11/12/2017 20:00
Alexa ranking (Greece): 751
http://bankingnews.gr/index.php?id=340919

Φραγκιαδάκης (ΕΤΕ): Οι τράπεζες διύνησαν πορεία ανάκαµψης και
σταθεροποίησης
Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης στην οικονοµία, τόνισε ο επικεφαλής της ΕΤΕ
Τη θετική πορεία τόσο των τραπεζών όσο και της οικονοµίας, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σε οµιλία του στο Forum που διοργάνωσε η Capital Link για την
ελληνική οικονοµία.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», επεσήµανε ο διευθύνων σύµβουλος
της Εθνικής Τράπεζας.
«Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων
των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν
στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης.
Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν
την επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα», κατέληξε ο κ. Φραγκιαδάκης.
www.bankingnews.gr
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Mήνυµα σε επενδυτές
Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός ομιλητής του μεσημεριανού γεύματος
στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum». O κ. Τσακαλώτος, κατά την ομιλία του, επεσήμανε ότι
υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεταξύ του φετινού φόρουμ και των προηγούμενων. Ο λόγος είναι ότι το
2018 σηματοδοτεί μία καθοριστικής σημασίας στιγμή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολομέλεια της Βουλής, σηματοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό είναι αποτέλεσμα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σημαντικών θυσιών των Eλλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά δεδομένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρημα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράμματα, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μειούμενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό μήνυμα της σταθερά βελτιούμενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιμότητα των ελληνικών δημόσιων οικονομικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τμήματα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς μπαίνουμε στο στάδιο της
ανάκαμψης, οι προσπάθειές μας θα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονομικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον (με τη μείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δημόσια χρηματοδότηση σε, πολλά υποσχόμενους, τομείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναμορφώσουν την ελληνική οικονομία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόμενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει επαρκή αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
kathimerini.gr
<< επιστροφή στην προηγούµενη σελίδα
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Κυνήγι επενδυτών στην Νέα Υόρκη για το Οικονοµικό επιτελείο
Γεµάτο είναι το πρόγραµµα της ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρκη, όπου στο περιθώριο του 19ου
Ετήσιου «Invest in Greece Forum» που διοργανώνει η Capital Link, κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί,
πραγµατοποιούν πολλές συναντήσεις µε ξένους επενδυτές.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Έλενα Κουντουρά, Γιώργος Πιτσιλής,
επικεφαλής ελληνικών και ξένων τραπεζών, όπως και οι εκπρόσωποι των Θεσµών στο «κουαρτέτο». Από
την Κοµισιόν ήταν ο Ντέκλαν Κοστέλ, από την ΕΚΤ ο Φρανσέσκο Ντρούντι και από τον ESM, ο Νικολά
Τζιαµαριόλι .
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τσίπρας: Η Ελλάδα, γη των ευκαιριών µε ορθάνοιχτες πύλες για επενδύσεις
Στο µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους
επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας. Όπως ανέφερε «η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις
πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το
µέρος της».
Ανάµεσα σε άλλα τονίστηκε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα,
καθώς η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί
το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
Τόνισε ότι «έχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» και ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι
από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Μπαράζ επαφών Τσακαλώτου µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, εχθές κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου είχε κεντρική οµιλία, την οποία ακολούθησε συνέντευξη τύπου στον χώρο του συνεδρίου, ενώ
σήµερα θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ο κ.
Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Ο υπουργός Οικονοµικών, πραγµατοποίησε πλήθος συναντήσεων µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds, όπως το Bluecres, η Knighthead Capital, το Hayman Capita, το Stonehill, το Goldentree κ.α.
Στην οµιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στη σηµασία που έχει για την ελληνική ανάκαµψη
το 2018, καθώς σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας
από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις φέρνουν την ελάφρυνση του χρέους
Και ο Ντέκλαν Κοστέλο, κατά την οµιλία του εστίασε στην επόµενη ηµέρα της ελληνικής Οικονοµίας, µετά
το µνηµόνιο. Εµφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
Όπως είπε οι µεταρρυθµίσεις «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών
οικονοµικών στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις
συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Ο εκπρόσωπος του ESM Νικολά Τζιαµαριόλι απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του
χρέους, εστιάζοντας στην κεντρική θέση του Μηχανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2017, εφαρµόστηκαν µε
επιτυχία και ο ESM εκτιµά ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία
χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η µείωση, τόνισε, είναι µεγαλύτερη από τις
προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Citi: Οι τράπεζες το «κλειδί» για την επιστροφή στην Ανάπτυξη
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Όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των επικεφαλής των funds, στην άλλη πλευρά του ατλαντικού, θεωρείται
ότι η πολιτική και οικονοµική σταθερότητα, που φέρνουν οι θετικές εξελίξεις γύρω από το ελληνικό
πρόγραµµα προσαρµογής, δηµιουργεί γόνιµο έδαφος για νέες επενδύσεις.
Ρόλο «κλειδί» σε αυτό αναµένεται να παίξουν οι τράπεζες, που χρηµατοδοτούν τέτοιες προσπάθειες. Ο
επικεφαλής της Citi Άλεξ Πρέτζνερ κατά την οµιλία του, στάθηκε στον βασικό ρόλο που αναµένεται να
διαδραµατίσουν οι ελληνικές τράπεζες, την εποµένη της κρίσης.
Όπως είπε, «Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από µια παρατεταµένη ύφεση, οι συστηµικές τράπεζες αναµένεται
να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της αναδυόµενης ανάκαµψης. Οι τράπεζες
σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας, την
αποδέσµευση από τη χρηµατοδότηση του Ευρωσυστήµατος καθώς και την εφαρµογή των σχεδίων
αναδιάρθρωσης τους».
Επενδύσεις ζήτησε και ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα
«Μια µεγάλη ευκαιρία να προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στο επίκεντρο της ατζέντας του Τσίπρα
στον Λευκό Οίκο και να επισηµανθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής Οικονοµίας»,
ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Και εκείνος
συµµετείχε στο Συνέδριο Invest in Greece, µε στόχο να πέσουνεπενδυτικές γέφυρες ανάµεσα σε ΗΠΑ και
Ελλάδα.
Πηγή: KONTRANEWS.GR
11/12 20:00
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Ν. Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τα stress test διαχειρίσιµες για τις ελληνικές
τράπεζες
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Νικόλαος Καραµούζης (Eurobank) στο
«19ο Ετήσιο Invest in Greece»
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη: Η χώρα χρειάζεται ένα
επενδυτικό σοκ #CLGreekForum
? Capital Link Forums (@CL_Forums)
December 11, 2017
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η
ρύθµιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων.
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Χ. Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o
ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Χρήστος Μεγάλου (Piraeus Bank): η
ρευστότητα είναι βελτιωµένη, µε τις
ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την
πρόσβασή τους στην αγορά και να
µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους
µέσω του Ευρωσυστήµατος
#CLGreekForum
? Capital Link Forums (@CL_Forums)
December 11, 2017
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
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Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds
Συναντήσεις με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, είχε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονομικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest - Cyrus Capital Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital –Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century –Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Σημειώνεται ότι κατά την ομιλία του στο Forum ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε πως το 2018
σηματοδοτεί μια καθοριστικής σημασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από μια μακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Alex Pretzner (Citi): Βασικός ο ρόλος των τραπεζών στην έξοδο από την κρίση
Στον βασικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν οι ελληνικές τράπεζες, την επομένη της κρίσης,
αναφέρθηκε κατά την οµιλία του στο Forum, ο Alex Pretzner, Managing Director της Citi.
"Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια παρατεταμένη ύφεση, οι συστημικές τράπεζες αναμένεται να
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση της αναδυόμενης ανάκαμψης", δήλωσε χαρακτηριστικά
ο ίδιος για να προσθέσει "Οι τράπεζες σημείωσαν μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της
λειτουργικής
τους
αποτελεσματικότητας,
την
αποδέσμευση
από
τη
χρηματοδότηση
του Ευρωσυστήµατος καθώς και την εφαρµογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης τους".
St. Papanagiotou (Nordic Investmenet Bank): Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον τα εργαλεία για την
αντιµετώπιση των NPLs
Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θέμα
των
μη
εξυπηρετούμενων
δανείων,
δήλωσε
από
την
πλευρά
του
ο
St. Papanagiotou της Nordic Investmenet Bank.
Ο ίδιος χαρακτήρισε το σχέδιο "τέλος στους στρατηγικούς κακοπληρωτές", αξιόπιστο σχέδιο για να
διασφαλιστεί η ρευστότητα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το νέο πλαίσιο "πιστεύω ότι αυτό θα
αποτελέσει έναν καταλύτη στη περαιτέρω επίσπευση της αντιμετώπισης του προβλήματος των μη
εξυπηρετούµενων δανείων”
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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[Real]: Ο εκπρόσωπος της ΕΕ στην τρόικα, Ντ. Κοστέλο στο real.gr – Τι λέει για
«καθαρή έξοδο» από τα µνηµόνια (ΒΙΝΤΕΟ)
Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα
«Μετά από επιτυχή έξοδο από το πρόγραµµα, κατά κανόνα οι χώρες µένουν υπό επιτήρηση (post-programme
surveillance). Το ίδιο έγινε σε Ιρλανδία, Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία», ανέφερε ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, απαντώντας σε ερώτηση του real.gr
στο περιθώριο του Συνεδρίου του Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στην Νέα Υόρκη.
Όπως υποστήριξε ο Ντέκλαν Κοστέλο «πρόκειται για αυξηµένο έλεγχο (monitoring) από τους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς κάθε 6 µήνες, όπου εξετάζεται αν υπάρχει ενδεχόµενο µελλοντικό πρόβληµα στην
αποπληρωµή των δανείων».
«Δεν έχουµε φτάσει ακόµα στο σηµείο να δούµε τι θα γίνει µετά τη λήξη του προγράµµατος», πρόσθεσε ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Το ερώτηµα είναι: θα χρειαστεί η Ελλάδα οικονοµική υποστήριξη µετά τον Αύγουστο του 2018; Αυτό θα
το εξετάσουµε τον Ιούνιο αλλά µε βάση την ως τώρα πορεία, αυτό το σενάριο δεν φαίνεται πιθανό. Τον
Ιούνιο θα δούµε αν η πορεία είναι καλή», τόνισε ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Επεσήµανε επίσης ότι «κάτι που διαχωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες που µπήκαν στο πρόγραµµα
είναι τα µέτρα για το χρέος.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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[Η Καθηµερινή]: Mήνυµα σε επενδυτές έστειλε από τη Ν. Υόρκη ο Ευ.
Τσακαλώτος
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του µεσηµεριανού γεύµατος
στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum». O κ. Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του, επεσήµανε ότι
υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων. Ο λόγος είναι ότι το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Eλλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
“Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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To µήνυµα Τσίπρα στους επενδυτές: H "Γη των ευκαιριών" έχει ορθάνοιχτες
πύλες

«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Πρόσθεσε δε, ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα, καθώς η ελληνική
οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5%
το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα.
Πηγή: enikonomia.gr

http://www.greek-inews.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:55
Alexa ranking (Greece): 3240
http://www.greek-inews.gr/2017/12/h-ellada-exei-epaneloei-to-mhnyma-tsipra-ap-t...

«Η Ελλάδα έχει επανέλθει» το µήνυµα Τσίπρα απ' το 19ο Ιnvest in Greece
Δηµοσίευση: 7:27 µ.µ. | 11/12/17

Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε
µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link,
ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Charles Seville ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
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Ο Nicola Giammarioli, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια οι
διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Henrik Johnsson παρατήρησε
πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου
σε όλες τις κατηγορίες.
πηγή

Σχετικές Ετικέτες: Αλέξης ΤσίπραςεπενδύσειςΟικονοµίαΠολιτικήΣΥΡΙΖΑ
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[Κέρδος]: Είσπραξη 711 εκατ. από την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων
Το ποσό των 711 εκατ. ευρώ σε φόρους, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης υποβολής
απέφερε στα κρατικά ταµεία η ρύθµιση του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής µιλώντας στο 19ο Annual Capital Link
Invest In Greece Forum.
|
Συγκεκριµένα, ο κ. Πιτσιλής κατά την οµιλία επεσήµανε ότι: «Από τον περασµένο Δεκέµβριο µέχρι το τέλος
του Νοεµβρίου, η Ελλάδα εφαρµόζει το τρίτο κατά σειρά πρόγραµµα εθελοντικής αποκάλυψης
φορολογητέας ύλης τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα σχέδιο που ήταν εξαιρετικά λιγότερο ευνοϊκό από τα
δύο προηγούµενα. Και παρόλα αυτά, αυτό το τελευταίο πρόγραµµα ήταν επιτυχηµένο, καθώς µας έφερε
πάνω από 711 εκατοµµύρια ευρώ φόρων, ενώ τα δύο προηγούµενα προγράµµατα µας είχαν δώσει
ασήµαντα έσοδα».
Δικαιολογώντας την άκρως θετική αυτή εξέλιξη ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. επεσήµανε ότι «η πιθανότητα
ενός φορολογικού ελέγχου βασισµένου σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από συναλλαγές µέσω
τραπεζικών λογαριασµών έγινε µια αξιόπιστη απειλή για εκείνους που είχαν παραµελήσει τις υποχρεώσεις
τους».
Ο κ. Πιτσιλής προχώρησε τονίζοντας ότι το 2018 η Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσει σ’αυτό το δρόµο προωθώντας τις
ακόλουθες δράσεις:
-Την ανάπτυξη τοµεακών έµµεσων µεθόδων ελέγχου για όσους έχουν σκοπίµως ανακριβή λογιστικά βιβλία.
-Την περαιτέρω ανάπτυξη ενός µοντέλου φορολογικής συµµόρφωσης βασισµένου στην ανάλυση κινδύνου
µε διασταυρώσεις στοιχείων βασισµένες στις συµπεριφορές και τη στάση των φορολογουµένων
-Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των πληροφοριών από εγχώριες και διεθνείς πηγές.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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[Euro2day]: Αικατερινάρη: Τέσσερις βασικούς στόχους έχει το υπερταµείο
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση
του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος, δήλωσε η Ρ. Αικατερινάρη.
«Η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ») και η εταιρική οργάνωση της
εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης
προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών», δήλωσε η CEO του Υπερταµείου,
Ρ. Αικατερινάρη, στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Οπως τόνισε, «σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην
αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη
διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς
της οικονοµίας, β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα
έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το
50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Χ.Μεγάλου: Η πολιτική σταθερότητα και οι κινήσεις των τραπεζιτών
επαναφέρουν τις τράπεζες στην οµαλότητα

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που
πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία
της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ.
Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
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Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=421206
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ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήµανε ότι - αν και το
πλαίσιο της αυτοσυµµόρφωσης ήταν πολύ λιγότερο ελκυστικό από αντίστοιχες ρυθµίσεις του πρόσφατου
παρελθόντος - έχει αποδώσει 711 εκατ. ευρώ- εννοώντας προφανώς βεβαίωση πρόσθετων φόρων- λόγω
του φόβητρου των νέων τεχνικών ελέγχου.
Επί της ουσίας, αν και οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων έφταναν σε διπλάσια επίπεδα από εκείνους
της αντίστοιχης χρήσης, χιλιάδες φορολογούµενοι έσπευσαν να αποκαλύψουν εισοδήµατα που είχαν
αποκρύψει, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι εφικτοί οι έλεγχοι και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες.
Ο Γ. Πιτσιλής υποσχέθηκε ότι και το 2018 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στην ίδια κατεύθυνση ήτοι µε την
ανάπτυξη έµµεσων τεχνικών για όσους τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία (απόκρυψη
εισοδηµάτων), µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα βασίζεται σε κριτήρια επικινδυνότητας, όπως αυτά
θα καθορίζονται από το γενικότερο προφίλ των ελεγχόµενων, µε την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών
που καταφτάνουν από εγχώριες και διεθνείς πηγές (ανταλλαγή πληροφοριών), µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (x- rays) για τα αγαθά που διακινούνται µέσω της χώρας, αλλά και µε την ανάπτυξη
λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση προϊόντων.
Πηγή: iefimerida
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Η Ελλάδα έχει επανέλθει, δήλωσε ο Αλέξης στο 19ο ετήσιο Invest in Greece:
Θετικά µηνύµατα είπε ο Κοστέλο της ΕΕ…
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
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Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Από την επαναδιαπραγµάτευση 4 οδικών αξόνων, το δηµόσιο επωφελήθηκε 764 εκατ. ευρώ
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πρωθυπουργού, το
έργο της κυβέρνησης σε ότι αφορά του οδικούς άξονες της χώρας. «Επειδή όλα είναι δρόµος, ο δρόµος
πρέπει να είναι καλοτάξιδος. Μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες παραδώσαµε σηµαντικό έργο. Νικήσαµε την
γραφειοκρατία. Ολοκληρώσαµε πέντε µεγάλα οδικά έργα που είχαν παγώσει. Εξοικονοµήσαµε 801,5 εκατ.
ευρώ µετά από διαπραγµατεύσεις µε τους παραχωρησιούχους. Πετύχαµε την ελεύθερη µετακίνηση των
κατοίκων χωρίς εναλλακτικό δίκτυο. Πετύχαµε την ελεύθερη διέλευση ανθρώπων µε αναπηρία. Το νέο
δίκτυο ενώνει τις περιφέρειες. Και συνεχίζουµε µε τα ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια», αναφέρεται σε σποτ
της κυβέρνησης σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων των πέντε µεγάλων αυτοκινητοδρόµων.
«Η κυβέρνηση µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες έδωσε τη µάχη για την προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος και την ολοκλήρωση των πέντε µεγάλων αυτοκινητοδρόµων της χώρας που αντιµετώπιζαν
σύνθετα και µεγάλα προβλήµατα», τονίζει πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε κείµενο, το οποίο συνοδεύει
το σποτ, στην επίσηµη σελίδα του πρωθυπουργού (https://primeminister.gr/2017/12/11/19033), και σηµειώνει:
«Έργα µε συµβάσεις προηγούµενων κυβερνήσεων των περιόδων 2006-7 και 2013-14, που δεν προστάτευαν
το δηµόσιο συµφέρον. Με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόµων άλλαξε επί τα βελτίω ο οδικός χάρτης
της χώρας και αποδόθηκαν οφέλη στο ελληνικό Δηµόσιο, την οικονοµία τους χρήστες και τις τοπικές
κοινωνίες.
Ταυτόχρονα, αποσοβήθηκε οριστικά ο κίνδυνος της επιστροφής δισεκατοµµυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα οποία η χώρα θα όφειλε να δώσει πίσω, στην περίπτωση που τα έργα αυτά παρέµεναν
ανολοκλήρωτα. Από την επαναδιαπραγµάτευση των 4 οδικών αξόνων (ΙΟΝΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ, Ε65, ΜΟΡΕΑ?Σ?) ?ο
ελληνικός λαός έχει συνολικό όφελος 764.477.733 ευρώ.
Για τα Τέµπη και συγκεκριµένα για τον αυτοκινητόδροµο Μαλιακός -Κλειδί µε τη συµφωνία που πέτυχε τον
Ιανουάριο του 2017 η κυβέρνηση δεν καταβλήθηκε καµία πρόσθετη αποζηµίωση στον παραχωρησιούχο για
να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο τον Απρίλιο του 2017.
Το Δηµόσιο µε την έκδοση των δύο υπουργικών Αποφάσεων, αποφάσισε την ολοκλήρωση των
αναβαλλόµενων τµηµάτων του αυτοκινητοδρόµου Ε65. Πρόκειται για το νότιο τµήµα Λαµία- Ξυνιάδα και
το βόρειο τµήµα Γρεβενά – Εγνατία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως αναβαλλόµενα τµήµατα µε την
αναθεώρηση της σύµβασης το 2013.
Για το νότιο τµήµα του έργου από Λαµία έως Ξυνιάδα µήκους 32,5 χλµ περίπου, η χρηµατοδότησή είναι ήδη
εξασφαλισµένη και οι κατασκευαστικές εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2018. Όσον
αφορά στην χάραξη του βορείου τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου (Ανισόπεδος Κόµβος Γρεβενών –
Ανισόπεδος Κόµβος Εγνατίας), η πολιτική ηγεσία έχει εξασφαλίσει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τις
απαραίτητες αδειοδοτήσεις ενώ οι διαπραγµατεύσεις του Υπουργείου µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και στα τέλη του 2018 αναµένεται να ξεκινήσει το έργο».
Περισσότερες ειδήσεις Ελλάδα εδώ
11/12/2017
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καραµούζης (Eurobank): Η κεφαλαιακή επάρκεια και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα (11/12) 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
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Παπαδηµητρίου: Έτος ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας το 2017
Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε την πλήρη εφαρµογή του
προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων, δήλωσε ο Υπουργός.
«Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας», δήλωσε ο Δ. Παπαδηµητρίου από το συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Οπως τόνισε ο ίδιος «η επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται
στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ) της Κυβέρνησης , η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Αυτό το µοντέλο βασίζεται
στην ενισχυµένη εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή διεθνών εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, υψηλής
προστιθέµενης αξίας και γνώσης αντιστοίχως και στην απασχόληση του υψηλής ειδίκευσης και καλά
επιµορφωµένου ανθρώπινου δυναµικού. Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε
την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων».
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Αικατερινάρη: Τέσσερις βασικούς στόχους έχει το υπερταµείο
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, δήλωσε η Ρ.
Αικατερινάρη.
«Η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ») και η εταιρική οργάνωση της
εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης
προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών», δήλωσε η CEO του Υπερταµείου,
Ρ. Αικατερινάρη, στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Οπως τόνισε, « σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να
προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών
περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό
ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας
περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους : α) να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς
της οικονοµίας, β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα
έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το
50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
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Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test, τονίζει ο Νίκος Καραµούζης και αναδεικνύει τη σηµασία του
να δοθεί χρόνος για εσωτερική δηµιουργία κεφαλαίων. Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι
τράπεζες, επισηµαίνει ο Χρήστος Μεγάλου. Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης, επισηµαίνει ο Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε
«ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως: • τα υψηλά (αν και µειούµενα)
επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, • το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της
ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων • τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων •
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων» «Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας»,
συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank. «Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές,
τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων
των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο
υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο». Να δοθεί χρόνος Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο
βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς
απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προπροβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς
στόχους». «Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την
άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές
διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω
εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος
Καραµούζης. Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες Ο κ. Χρήστος Μεγάλου
διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε
τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης , µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και
σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και
ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει
βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη
χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος. Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς,
επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού
περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών
ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των
προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων
ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.” Φραγκιαδάκης:
Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης «Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε
ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας . «Πέραν του απόλυτου ρυθµού
αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της
οικονοµίας σε αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις
τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά : αύξηση εσόδων
µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων»,
τόνισε. «Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη
σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη
πορεία του κλάδου έως τώρα».
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Τσακαλώτος: To 2018 οι συζητήσεις για τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα για την µείωση του χρέους

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του στο Φόρουµ της
Capital Link, επεσήµανε ότι υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και
των προηγούµενων.
Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των ελλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το 2018 θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τους Οικονοµικούς Υπουργούς
της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουµε τα ακόλουθα Funds: Bluecrest - Cyrus
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Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman
Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management –
Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
www.worldenergynews.gr
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Καραµούζης: «Διαχειρίσιµες» οι επιπτώσεις των επερχόµενων stress tests

Στο βήµα του 19ου Invest in Greece στη Νέα Υόρκη βρέθηκε
o πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών.
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας την Δευτέρα στο 19ο Invest in Greece,
το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει
µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η
εφαρµογή των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των
τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς
διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις
νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress tests) θα είναι
διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες
να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης
ενεργητικού», επισήµανε ο κ. Καραµούζης.
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X. Μεγάλου: Θα µειώσουµε τα NPEs κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το 2020
Από
Ευγενία Τζώρτζη
Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, μιλώντας σήμερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη. Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω
κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται,
καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή
του από το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των
επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζομένους της» και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Ομίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιμοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Ενέργεια και γεωπολιτική το αντικείµενο της οµιλίας Πάιατ στο Capital Link
Invest in Greece Forum

Ενέργεια και γεωπολιτική το αντικείµενο της οµιλίας Πάιατ
στο Capital Link Invest in Greece Forum
Στους τοµείς της ενέργειας και της γεωπολιτικής επικεντρώθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι
Πάιατ, στην οµιλία του στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum» στη Νέα Υόρκη. Στην οµιλία του
µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Αµερικανός πρέσβης τόνισε το στρατηγικό µήνυµα
στην απόφαση της Ελλάδας, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σικάγο και την
Ουάσινγκτον, να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Αναλυτικά, ο Αµερικανός πρέσβης δήλωσε:
«Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου. Συνεπώς, θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και όλους τους ευρωπαίους εταίρους µας για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
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"Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη"
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια
των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι
δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Α
Α
Α
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Φορολογία Ροη κατηγοριας
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Τα µηνύµατα των ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις,
το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους».
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραµούζης.

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος.
Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”

Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης
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«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής
επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», τόνισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα».
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Ντ. Κοστέλο: Mακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο
Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε
τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαϊος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο
για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Από την πλευρά του ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική,
είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ
Τζόνσον (Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

http://www.naftemporiki.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:43
Alexa ranking (Greece): 106
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1303381/kalesma-al-tsipra-stous-ependu...

Κάλεσµα Αλ. Τσίπρα στους επενδυτές
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
στέλνοντας το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη
Νέα Υόρκη το Capital Link.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται, όπως είπε, να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018,
στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των
άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας
στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το
2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη
στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Mήνυµα σε επενδυτές έστειλε από τη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος

Mήνυµα σε επενδυτές έστειλε από τη Ν. Υόρκη ο Ευ.
Τσακαλώτος
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του µεσηµεριανού γεύµατος
στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece Forum». O κ. Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του, επεσήµανε ότι
υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων. Ο λόγος είναι ότι το
2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Eλλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι όποιες επιπτώσεις από stress tests
Την εκτίµησή του ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι
"διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες, εξέφρασε µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραµούζης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: «το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»

Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
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Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και κορυφαίων παραγόντων της οικονοµίας
στο συνέδριο του Capital Link

Η Ελλάδα έχει διάπλατα ανοιχτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα στην Νέα Υόρκη. Ενθαρρυντικά τα µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
στέλνουν οι Κοστέλο (Κοµισιόν), Σέβιλ (Fitch), Γκιαµαρόλι (ESM), Τζόνσον (Deutsche Bank) και πολλοί ακόµη
συµµετέχοντες στο συνέδριο.

Διαβάστε τι είπαν στο BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει µε
ξεχωριστή µατιά όλες τις οικονοµικές ειδήσεις της εγχώριας και
διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η
κορυφαία πηγή ενηµέρωσης για την παγκόσµια αθλητική βιοµηχανία.
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Ν. Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από τα stress tests
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών
στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας σήμερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια
σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισμούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρμογή των
οποίων, όπως επισήμανε, μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

«Λαμβάνοντας υπόψη το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και τη διαφαινόμενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή
και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από
τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2
δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές
μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από
προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την
άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress tests) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς
συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής
διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται
να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και
της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν. Καραμούζης από το βήμα του συνεδρίου της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
• τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
• το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την
επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και
η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν
επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα
πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III,
MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά
να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον
εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και
τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο
υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραμούζης έδωσε έμφαση στο βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα
και την διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το
καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα,
τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιημένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές
μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς
στόχους».
«Νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι
διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος
χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω
εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραμούζης.
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Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σημείο μετά την κρίση οι τράπεζες
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, στην ομιλία του τόνισε:
“Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόμενης εξομάλυνσης,
με σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά
των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται
περαιτέρω μέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ η ρευστότητα
βαίνει βελτιούμενη, με τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους
στην αγορά και να μειώνουν τη χρηματοδότησή τους μέσω Ευρωσυστήματος.
Τα παραπάνω, σημείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α)
της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών ομάδων
των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι προκλήσεις παραμένουν, με τη
μορφή των επερχόμενων κανονιστικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων
παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα αποεπενδύσεων μη κύριων στοιχείων
ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα,
σε ευθυγράμμιση με την πορεία της οικονομίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό
σημείο από την έναρξη της κρίσης.”

Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σημάδια ανάκαμψης
«Σε επίπεδο οικονομίας, τα σημάδια ανάκαμψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ +1,47%.
«Πέραν του απόλυτου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σημασία η ευρεία
συμμετοχή εταιριών όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας σε αυτή την
ανάκαμψη, ώστε να μπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονομία. Για τις
τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται από δυο
χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων μέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της
κερδοφορίας από την αποκλιμάκωση των προβλέψεων», τόνισε.
«Το τραπεζικό σύστημα έχει διανύσει μια πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Η
επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας
χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα
αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία του
κλάδου έως τώρα».

http://www.insider.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:41
Alexa ranking (Greece): 338
http://www.insider.gr/epiheiriseis/trapezes/69752/karamoyzis-diaheirisimes-oi-epip...

Καραµούζης: Διαχειρίσιµες oι επιπτώσεις από τα stress test
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
View the discussion thread.
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Τσακαλώτος: Οι επιχειρηµατίες θα αναµορφώσουν την οικονοµία
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece
Forum» επεσήµανε ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αναφέρθηκε, επίσης, στα αριθµητικά δεδοµένα, τα οποία υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα οδηγείται προς την
οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση
στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
View the discussion thread.
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To µήνυµα του Αλέξη στους επενδυτές: H «Γη των ευκαιριών» έχει
ορθάνοιχτες πύλες
IMG_3893

«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Πρόσθεσε δε, ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα, καθώς η ελληνική
οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5%
το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα.
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naftemporiki.gr: Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
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Έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την οικιοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην
οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την
ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Newsroom Αθήνα 9.84
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Τσίπρας: Η χώρα διάπλατα ανοιχτή σε κερδοφόρες επενδύσεις
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει» σηµείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που
προβλήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνεται
στη Νέα Υόρκη από το Capital Link.
Στο µήνυµά του, ο πρωθυπουργός διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις. Ακόµα πως «η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της
λιτότητας και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων».
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα. Ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το
2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά
έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων» σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Παπαδηµητρίου: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Σεβίλ: Ενθαρρυντικά σηµάδια για την Ελλάδα
Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Εκπρόσωπος ESM: Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν γρήγορα
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Τσακλόγλου: Το 2001 σταµατήσαµε τις µεταρρυθµίσεις
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
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στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τσίπρας: Ελάτε να επενδύσετε ελεύθερα στην Ελλάδα
Κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
στέλνοντας το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη
Νέα Υόρκη το Capital Link.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται, όπως είπε, να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018,
στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των
άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας
στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.

Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Τσακαλώτος: Οι επιχειρηµατίες να αναµορφώσουν την οικονοµία
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin Greece
Forum» επεσήµανε ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αναφέρθηκε, επίσης, στα αριθµητικά δεδοµένα, τα οποία υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα οδηγείται προς την
οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την
επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση
στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
"Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για επενδύσεις

Οι θυσίες έχουν αποδώσει και η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, τονίζει ο πρωθυπουργός
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενος σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους συντελεστές
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Σχετικά Tags

Επενδύσεις Αλέξης Τσίπρας

https://left.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:35
Alexa ranking (Greece): 496
https://left.gr/news/g-pitsilis-711-ekat-eyro-ta-prostheta-esoda-apo-ti-rythmisi-gia-ti...

Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ τα πρόσθετα έσοδα από τη ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από
την Capital Link στη Νέα Υόρκη
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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11 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην
οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την Capital Link
στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την
ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί νέα χρηµατοδότηση η Ελλάδα
Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω χρηµατοδότηση για την Ελλάδα µετά τη λήξη
του προγράµµατος ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των Θεσµών, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link στη Ν. Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η
τροχιά είναι σωστή».
Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», ενώ επεσήµανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και
µετά το τέλος του προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη».
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από τα stress tests των τραπεζών

SOOC/

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το
ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει
µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η
εφαρµογή των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των
τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς
διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις
νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ′ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την
άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές
διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω
εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος
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Καραµούζης.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Κουντουρά από Ν.Υ.: Στόχος η Ελλάδα να γίνει προορισµός 365 ηµέρες/χρόνο
Η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγ κόσµια κέντρα αποφ άσεω ν γ ια τον τουρισµό

Την εθνική τουριστική πολιτική παρουσίασε η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά µε στόχο την
καθιέρωση της Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο στην
Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο 19ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum, καθώς καθώς και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον
δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα.
Για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ σε όλα
τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το 2015, τα 28 εκατοµµύρια
το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των
καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική συνδεσιµότητα, καθώς και στην απασχόληση και τις νέες
επενδύσεις.
Η επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα
τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Η Υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, και συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως
µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής
προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε
Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη
δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία
και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις
τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους
και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για επενδύσεις
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενος σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους συντελεστές
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
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Τσίπρας: έχουµε διάπλατα ανοικτά τις πύλες για κερδοφόρες επενδύσεις
"Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µέρος της" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στους
συµµετέχοντες του συνεδρίου Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µέρος της" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στους
συµµετέχοντες του συνεδρίου Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
"Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της", τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ
διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
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Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε
για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από τα stress tests των τραπεζών

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το
ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει
µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά αν και µειούµενα επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovioning, η εφαρµογή
των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ′ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση, που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την
άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών stresstest θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές
διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω
εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος
Καραµούζης.
-
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), και η
οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραµούζης.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από µακρά περίοδο
προγραµµάτων
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
Πηγή: KONTRANEWS.GR
11/12 19:31
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Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις και µετά τον Αύγουστο του 2018
Συγκρατηµένα αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει από το τρέχον πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018 εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας συνέδριο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο
θύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή για να
προσθέσει, ωστόσο, ότι τα ποσά που έχει δανειστεί η χώρα µας είναι µεγαλύτερα, προαναγγέλλοντας,
εµµέσως πλην σαφώς, το ενισχυµένο πλαίσιο που επεξεργάζεται η Κοµισιόν.
Αντίστοιχη ήταν η διατύπωση και για το θέµα των µεταρρυθµίσεων όπου ο κ. Κοστέλο σηµείωσε ότι θα
πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια.
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα είχε τονίσει ότι η «καθαρή έξοδος» δεν είναι η πιο
πρόσφορη διατύπωση, παίρνοντας για πρώτη φορά δηµόσια αποστάσεις.
Από την άλλη πλευρά, στο πάνελ που συµµετείχε µαζί µε τον καθηγητή Οικονοµικών, Πάνο Τσακλόγλου, ο
κ. Κοστέλο έστειλε θετικά µηνύµατα για το κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας και την προοπτική
ολοκλήρωσης της γ' αξιολόγησης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές
ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ESM, Νίκολα Τζιαµαρόλι, µίλησε θετικά για την Ελλάδα,
ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί στα περαιτέρω µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής, ο οποίος αναφέρθηκε στην φορολογική πολιτική της Ελλάδας, ενώ µε ενδιαφέρον αναµένεται
και η οµιλία του υπ. Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου στις 22:45 το βράδυ.
Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ότι έχουν συγκεντρωθεί 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων. Παράλληλα, εξήγγειλε και την υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του
φορολογικού µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα" ("Blue Print Reform") και θα
περιλαµβάνει:
- εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων από απόσταση
- νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
- µείωση του κόστους µε συγχωνεύσεις φορολογικών υπηρεσιών
-δηµιουργία νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των εφοριών και τελωνείων της
χώρας.
Ο υπ. Οικονοµίας, Δηµ. Παπαδηµητρίου, δήλωσε ότι προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, όπως τόνισε, ενώ
αναφέρθηκε και στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης η οποία καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Η Διευθύνουσα Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συµµετοχών και Περιουσίας (Υπερταµείο
Αποκρατικοποιήσεων), Ράνια Αικατερινάρη, µίλησε για τους τέσσερις στόχους του οργανισµού,
σηµειώνοντα πως σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην
αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων".
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Κουντουρά (υπ. Τουρισµού): Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισµός 365
ηµέρες τον χρόνο
Τις ισχυρές προοπτικές του ελληνικού τουρισµού παρουσίασε η Ελ. Κουντουρά
Τις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού παρουσίασε η αρµόδια υπουργός, Έλενα
Κουντουρά, σε οµιλία της στο Forum που διογρανώνει η Capital Link για την ελληνική
οικονοµία.
Η κα Κουντουρά υποστήριξε ότι η εθνική τουριστική πολιτική που εφαρµόζεται από το 2015 είναι
επιτυχηµένη και έχει ως στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για
τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα.
Για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ σε όλα
τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το 2015, τα 28 εκατοµµύρια
το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των
καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική συνδεσιµότητα, καθώς και στην απασχόληση και τις νέες
επενδύσεις.
Η επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Τα τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, και συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως
µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής
προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε
Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε επίσης στη δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
µέσω του ΕΟΤ. Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών
που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία
τριετία και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια
αφίξεις τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς
Οµίλους και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
www.bankingnews.gr
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Στα 711 εκατ. ευρώ τα έσοδα από τα αδήλωτα εισοδήµατα
Γ. Πιτσιλής, ΑΑΔΕ
Συνολικά 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, όπως
ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής.
Όπως είπε είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων την
τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον αφορά τους συντελεστές) σε σχέση µε τις
προηγούµενες δυο, αλλά παρ’ όλα αυτά η πλέον αποτελεσµατική δεδοµένου ότι οι προηγούµενες ρυθµίσεις
είχαν αποδώσει ασήµαντα έσοδα.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο ότι η φορολογική διοίκηση είναι πλέον σε θέση
να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις τραπεζικές συναλλαγές και
αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους.
Το 2018 θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, υπογράµµισε ο κος Πιτσιλής αναπτύσσοντας νέες έµµεσες
τεχνικές ελέγχου για όσους σκοπίµως προχωρούν σε παραπλανητικές εγγραφές στα βιβλία τους, νέο
µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών,
κάνοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των πληροφοριών από εθνικές και διεθνείς πηγές µε έλεγχο όλων των
εισαγωγών αγαθών στη χώρα µέσω των νέων µηχανηµάτων e-ray στα τελωνεία και αναπτύσσοντας ειδικό
λογισµικό για την ηλεκτρονική συµπλήρωση των εντύπων µεταφορών αγαθών µέσα στη χώρα.
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Τι γυρεύει ο Κορεάτης στη Νέα Υόρκη; Οι επαφές Παναγιωτάκη µε επενδυτές
για τα πλάνα της ΔΕΗ

Βασικός στόχος του ταξιδιού του επικεφαλής της
ΔΕΗ δεν είναι τόσο η προσέλκυση ενδιαφέροντος
για το επικείμενο market test των λιγνιτικών
µονάδων όσο η σύναψη ευρύτερων συνεργασιών
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για την
επόμενη
ημέρα
της
ΔΕΗ
και
βεβαίως
συνεργασιών µε ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής, βρίσκεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ
Μανόλης Παναγιωτάκης.
Έτσι από το βράδυ της Παρασκευής (8/12) ο επικεφαλής της ΔΕΗ
βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους
ενεργειακών εταιριών και funds σε μία προσπάθεια να προσελκύσει
επενδυτές από το εξωτερικό στα διάφορα projects που σχεδιάζει για την
επόµενη ηµέρα της επιχείρησης.
Η προσέλκυση ενδιαφέροντος στο market test για την πώληση των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι ένα από τα ζητούμενα για τον κ.
Παναγιωτάκη, αλλά όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές δεν είναι ο
κεντρικός στόχος των επαφών του στις ΗΠΑ όπου πήγε με αφορμή το
συνέδριο της Capital Link, όμως έχει προγραμματίσει επαφές και
συζητήσεις πέραν του συνεδρίου.
Οι επαφές του κ. Παναγιωτάκη στις ΗΠΑ έρχονται σε συνέχεια του
πρόσφατου ταξιδιού του στην Κορέα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα
οδηγήσει σε συνεργασία με την κορεατική KEPCO, ενώ είναι γνωστές
οι επαφές του µε την κινεζική αγορά.
Αυτές βρίσκονται στην κατεύθυνση των projects των ανανεώσιμων
πηγών, όπου η ΔΕΗ ετοιμάζει ευρύ πρόγραμμα σε Ελλάδα και
Βαλκάνια και χτίζει συµµαχίες µε διεθνείς παίκτες.
Επέκταση σε γειτονικά κράτη και νέους τοµείς
Στα σχέδια της ΔΕΗ για την επόμενη ημέρα περιλαμβάνονται ακόμα η
δραστηριοποίηση στις γειτονικές αγορές, Αλβανία, Βουλγαρία,
Τουρκία κλπ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η επέκταση στην αγορά
φυσικού αερίου.
Στα περισσότερα από τα projects που εξετάζει σήμερα η διοίκηση του
οµίλου θα ήθελε τη συµµετοχή τρίτων επενδυτών.
Στον τομέα των ΑΠΕ έχει ήδη προαναγγείλει την απόφαση της να
αναπτύξει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 250 MW σε πρώην
λιγνιτορυχεία της Κοζάνης.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια
προσέλκυσης επενδυτών μεταξύ των ελληνικών βιομηχανικών
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επιχειρήσεων, τις οποίες κάλεσε να επενδύσουν στην παραγωγή
ηλεκτρισµού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται επαφές με εταιρίες όπως η
Αλουμίνιον, η Χαλκόρ, οι τσιμεντοβιομηχανίες ΑΓΕΤ-Ηρακλής και
Τιτάν, η ΕΛΒΑΛ, καθώς και τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ και Μότορ Οιλ.
Πάντως επί του παρόντος τμήμα των βιομηχάνων είναι επιφυλακτικό,
εν αναμονή πιο συγκεκριμένων προτάσεων, όπως ανέφερε πρόσφατα
στο WorldEnergyNews στέλεχος μεγάλου βιομηχανικού ομίλου της
χώρας.
Παρά ταύτα όμως θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας στο κόστος ρεύµατος.
www.worldenergynews.gr
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Στεργιούλης και Παναγιωτάκης στο συνέδριο της Capital Link - Παρασκήνιο για
µπλόκο της πώλησης του 35% των ΕΛΠΕ

Αυξάνεται η κινητικότητα των Ελλήνων μάνατζερς ενόψει των εξελίξεων
στα ενεργειακά ζητήµατα
Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται σήµερα ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΠΕ
κ. Γρηγόρης Στεργιούλης και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εμμανούηλ
Παναγιωτάκης λαµβάνοντας µέρος στο συνέδριο της Capital Link.
Θα συμμετάσχουν το μεσημέρι της Δευτέρας 11/12/2017 ώρα Νέας Υόρκης
15.45 - 16.20 στο πάνελ "Greece as Energy Gateway".
Στο συγκεκεριμένο πάνελ θα συμμετάσχει και ο Edward F.Cox εκ μέρους
του μάνατζμεντ της Νοble Energy, ενώ συντονιστής θα είναι ο Arnaud
Jiossien managing director της ΒNP Paribas.
H παρουσία τους σε ένα συνέδριο που παρακολουθούν πρώτης τάξης
επενδυτικά ονόματα είναι μια σημαντική ευκαιρία να προβάλλουν τις
προοπτικές της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα αλλά και στον κάθε
κλάδο ειδικά.
Η υπόθεση των ΕΛΠΕ είναι πιο σύνθετη καθώς υπάρχει η πώληση του
35% του Δηµοσίου στην συµφωνία της Τρίτης Αξιολόγησης.
Παρά το γεγονός ότι κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα
αναγκαστεί να υλοποιήσει αυτήν την δέσμευση μέχρι το καλοκαίρι του
2018, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι πολύ δύσκολα θα
ολοκληρωθεί ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ πριν τις επόμενες εκλογές, όποτε
και αν αυτές γίνουν.
Το Δημόσιο θα προβάλλει στην κατεύθυνση αυτή το επιχείρημα ότι δεν
μπορεί να πλήξει τα συμφεροντά του, όταν υπάρχει σε εξέλξη το ευρύ
πρόγραμμα των υδρογονανθράκων, που αν φέρει αποτελέσματα τότε θα
πολλαπλασιάσει την αξία του οµίλου των ΕΛΠΕ.
Την ίδια ώρα όμως το γεγονός ότι τίποτε δεν έχει ακόμα ξεκθαριστεί
δημιουργεί ασάφεια στην χρηματιστηριακή αγορά, που υπολογίζει ότι
θα υπάρξει πώληση του πακέτου του 35% διαμέσου του χρηματιστηρίου
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανέβει η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας,
παρά τις ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας, μείωσης δανεισμού,
υδρογονανθράκων.Παραµένει στα 2,2 δισ ευρώ.
Η πλευρά Λάτση, που ελέγχει το 45,47% είναι σαφές ότι δεν προτίθεται
να πουλήσει, ούτε και να αγοράσει.
Και αυτό διότι ελέγχει την εταιρία στον βαθμό που την ενδιαφέρει με το
τρέχον ποσοστό και από την άλλη πλευρά θα περιμένει την εξέλιξη που
αφορά τους υδρογονάνθρακες, η οποία θα απαιτήσει τουλάχιστον 5
χρόνια.
Το θέμα γίνεται εξαιρετικά σύνθετο και θεωρείται ότι μπορεί να είναι
από τα ζήτήματα εκείνα που παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα
μετατεθεί τελικά για αργότερα, αν και εφόσον υπάρξουν ισοδύναμα και
προυποθέσεις.
Όσον αφορά την ΔΕΗ τα πράγματα είναι πιο απλά καθώς η Επιχείρηση
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πρέπει να πουλήσει τις λιγνιτικές, γιατί ο κλάδος αυτός μακροπρόθεσμα
απαξιώνεται και γιατί γλυτώνει το κόστος του CO2
Το ερώτημα είναι ποιοί επενδυτές θα ενδιαφερθούν, αν και υπάρχει
μεγάλη αισιοδοξία για το market test σε επίπεδο ΔΕΗ και ΥΠΕΝ, που ξεκινά
εντός των προσεχών ηµερών.
Πάντως η ελληνική πλευρά διερευνά ήδη και τις προθέσεις των Κινέζων,
καθώς στην Κίνα βρίσκονται έλληνες αξιωματούχοι σε επενδυτικό
φόρουµ.
http://www.worldenergynews.gr/index.php/ενέργεια/item/16635-stergioylhs-kai-panagiwtakhs-sto-synedrio-ths-capitallink-paraskhnio-gia-mploko-ths-pwlhshs-toy-35-twn-elpe
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Ολοκληρώθηκε το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της
οικονοµίας
Το “19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 µε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας πάνω
από 1.350 συµµετέχοντες.
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street και φέτος έλαβε χώρα σε µια ιδιαίτερα
σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα.
Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης
και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών εµφανίζονται
µαζί σε συνέδριο και µάλιστα στο εξωτερικό για να τιµήσουν την Ελλάδα, παράλληλα συµµετείχαν 2
Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 7 – επτά
Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό κυβερνητικό επιτελείο
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 87 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1350 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 153 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονοµικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ξεχωριστές συναντήσεις µε εκπροσώπους απο Διεθνή ΜΜΕ
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Όλες τις εκδηλώσεις κάλυψε τηλεοπτικά ο TV Station Antenna Satellite καθώς και η οµογενειακή New Greek
TV.
Το Συνέδριο τίµησαν µε την παρουσία τους:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, κ. Χάρης Λαλάκος
Η Πρέσβειρα της Ελλάδος στα Ηνωµένα Έθνη, Κα. Μαρία Θεοφίλη
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Dr. Κωνσταντίνος Κούτρας
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κκ. Declan Costello, Nicola Giammarioli και Francesco Drudi

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 153 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο”:
Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά
να αναφέρουµε τα ακόλουθα: Funds: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital -
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Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century –
Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree
“Συνέντευξη Τύπου”
Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
“Συνεντεύξεις σε Διεθνή Media”
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο: Wall Street
Journal, Bloomberg, YAHOO, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons, Institutional Investor κ.ά.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και υπογράµµισε
ότι η χρονική στιγµή που διοργανώνεται το Συνέδριο είναι βέλτιστη. Μετά από χρόνια ύφεσης, η οικονοµία
στην Ευρώπη που έχει πληγεί περισσότερο φαίνεται να µπαίνει σε µια περίοδο οικονοµικής ανάκαµψης.
Η ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης ενισχύει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία µπορεί να
συµβάλει αποτελεσµατικά στην οικονοµική ανάκαµψη.
Εκτός από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα η Ελλάδα παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τοµείς
όπως η ενέργεια, η βιοµηχανία, τα έργα υποδοµών, τα logistics, ο τουρισµός και οι νέες τεχνολογίες.
Παρότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, υπάρχουν ακόµα πολλοί στόχοι να επιτευχθούν. Υπογράµµισε τη
σηµασία συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και ανέφερε την ανάγκη να εµπνεύσει η χώρα εµπιστοσύνη στους
ξένους επενδυτές όσον αφορά την πολιτική και νοµοθετική σταθερότητα και διαφάνεια ούτως ώστε οι
επενδυτές να µπορούν να προχωρήσουν µε τις επενδύσεις τους.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µεταδίδει το κατάλληλο µήνυµα σε ένα µεγάλο κοινό που αποτελεί το
κέντρο αποφάσεων.
Αυτό είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στο οποίο
συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και επιχειρηµατίες και προσελκύει την ελίτ της Wall
Street.
Με προϊστορία 19 ετών, έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρµα δια µέσω της οποίας οι Αµερικάνοι
επενδυτές ενηµερώνονται κάθε χρόνο για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και για τις επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος ανέδειξε
το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνέχεια της
επίσηµης επίσκεψης του πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και της συνάντησής του µε
τον Αµερικανό πρόεδρο Donald Trump, κατά την οποία οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την εγκαθίδρυση
οµάδας εργασίας µεταξύ των αρµόδιων Υπουργείων.
Παράλληλα, οι Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην
Ελλάδα, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών,
καθώς και στον αγρο-διατροφικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα.
Η νέα αυτή δυναµική στις διµερείς οικονοµικές, εµπορικές, και επενδυτικές σχέσεις καταδεικνύεται,
επίσης, από το γεγονός ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες θα είναι η τιµώµενη χώρα στην 83η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, το 2018.
Ο Πρέσβης κ. Λαλάκος, τόνισε, επίσης, τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις
διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους µακροοικονοµικούς δείκτες.
Η ελληνική οικονοµία, κατέληξε, µετακινείται σταδιακά από µια κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια
κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή
για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.

www.bankingnews.gr

http://nonews-news.blogspot.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:26
Alexa ranking (Greece): 628
http://nonews-news.blogspot.gr/2017/12/blog-post_2338.html

Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί η Ελλάδα...

...νέα χρηµατοδότηση... Μακρύς ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων...
Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω
χρηµατοδότηση για...
την Ελλάδα µετά τη λήξη του προγράµµατος ο Ντέκλαν
Κοστέλο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην
Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των Θεσµών,
µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link στη Ν.
Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρώ πιθανό ένα
τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η τροχιά είναι σωστή».
Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα
προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», ενώ επεσήµανε
την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και µετά το
τέλος του προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς.
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Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η µεγαλύτερη πρόκληση για τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη»...
Πηγή: enikonomia.gr
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες για τις ελληνικές τράπεζες οι επιπτώσεις από τα
stress test

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το
ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Γ. Χρυσικός/Grivalia: Σε ποια ακίνητα επενδύουµε
Στην στρατηγική και τους αναπτυξιακούς στόχους του οµίλου Grivalia αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Χρυσικός,
διευθύνων σύµβουλος της Grivalia Properties από το βήµα του 19o Ετήσιο Capital Link Incest in Greece Forum
στην Νέα Υόρκη. Όπως σηµείωσε ο κ. Χρυσικός “η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάµεσα στους 20 πιο
ισχυρούς οργανισµούς του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός
είναι αξίες βαθιά ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους,
τους ανθρώπους και την κοινότητά µας".
Για την στρατηγική και την ελληνική οικονοµία
"Επενδύουµε σε ακίνητα που έχουν σαφείς προοπτικές ανατίµησης, όχι µόνο µέσω ενός σεναρίου
συµπίεσης των αποδόσεων αλλά και µέσω της ισχυρής πιθανότητας µελλοντικής αύξησης των εσόδων,
αλλά και σε ακίνητα που µε τη δική µας ορθή διαχείρισή τους δύναται να αυξήσουν την αποδοτικότητά
τους. Επενδύουµε, επίσης, στη βιωσιµότητα του χαρτοφυλακίου µας µε εν εξελίξει πρωτοβουλίες έχοντας
ως στόχο τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα άνω του 25% στα
κτίρια µας αλλά και να τοποθετηθούµε για τη µελλοντική ζήτηση. Προσφάτως ιδρύσαµε µία θυγατρική
εταιρεία επενδύσεων σε τουριστικό προϊόν κυρίως στην Ελλάδα, την Grivalia Hospitality, η οποία στοχεύει
όχι µόνο να ξεπεράσει τις αποδόσεις των αγορών αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.",
σηµείωσε.
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Ν. Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι όποιες επιπτώσεις από stress tests, εποπτικές
αλλαγές
Την εκτίμησή του ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι
"διαχειρίσιμες”
για
τις
ελληνικές
τράπεζες,
εξέφρασε
μιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης.
Όπως σημείωσε ο κ. Καραμούζης: "το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι
και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούμενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα
επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που
αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς
συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού",
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
Καραµούζης
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[Η Ναυτεµπορική]: Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Καραµούζης: Στη σωστή κατεύθυνση η κεφαλαιακή επάρκεια και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
O πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης εκτιµά ότι οι
όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι “διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές
τράπεζες, εξέφρασε µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: “το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι “η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
“Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού”,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=421199
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711 εκατ. ευρώ στα ταµεία από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων

Η ρύθµιση στέφθηκε µε επιτυχία, σύµφωνα µε τον Γιώργο
Πιτσιλή
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για την τρίτη
ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία
σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών
και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50%
των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο
90%.
Σχετικά Tags

Γιώργος Πιτσιλής
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), και η
οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραµούζης.
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[News]: Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για
επενδύσεις
Οι θυσίες έχουν αποδώσει και η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει, τονίζει ο πρωθυπουργός
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS
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[News]: 711 εκατ. ευρώ στα ταµεία από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Η ρύθµιση στέφθηκε µε επιτυχία, σύµφωνα µε τον Γιώργο Πιτσιλή
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για την τρίτη
ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία
σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών
και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50%
των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο
90%.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWS
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[MonoNews]: Συνέδριο Capital Link: Αισιόδοξος ο Ν. Καραµούζης για τα
αποτελέσµατα των stress tests
Την αισιοδοξία του για τα αποτελέσµατα των επικείµενων stress tests των ελληνικών τραπεζών µετέφερε
από το βήµα του «19ου Ετήσιου Invest in Greece» Συνεδρίου της Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως, τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων» ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συνέχισε ο πρόεδρος της Eurobank.
Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Καραµούζης, υπάρχουν και κάποιες «ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές,
τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων
των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο
υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
Ο κ. Καραµούζης εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι επιπτώσεις τόσο από τις εποπτικές αλλαγές όσο
και από την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test), θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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[Ζούγκλα]: Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ απέφερε η ρύθµιση για τα αδήλωτα
κεφάλαια
Εξαιρετικά πετυχηµένη είναι, σύµφωνα µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργο
Πιτσιλή, η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών είπε ότι η σχετική ρύθµιση
παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες
δυο, έχει αποφέρει σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα έχει αποφέρει 711 εκατοµµύρια
φορολογικά έσοδα ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
– την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
– επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
– µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα
stress test
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών
ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το
ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει
µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως
τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά
υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς
στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ.
Καραµούζης.

Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες
ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε
τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης
ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
.
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Κάλεσµα Αλ. Τσίπρα στους επενδυτές
Κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Τη θέση πως «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ» εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν
Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου ετήσιο διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Ν. Καραµούζης: Ελεγχόµενες οι επιπτώσεις από stress test και εποπτικές
αλλαγές
Κεφ αλαιακή επάρκεια, ποιότητα ενεργ ητικού, συνθήκες ρευστότητας και κερδοφ ορία τω ν ελληνικώ ν τραπεζώ ν βαίνουν
βελτιούµενες...

Για την πορεία του τραπεζικού κλάδου, τις τρέχουσες και µελλοντικές προκλήσεις µίλησε ο πρόεδρος της
Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης στο 19ο Invest in
Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital
Link. Όπως τόνισε ο κ. Καραµούζης:
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε.
Μίλησε επίσης και για τις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η
εφαρµογή των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των
τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς
διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις
νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης
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Τσακαλώτος: To 2018 οι συζητήσεις για τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα για την µείωση του χρέους
Τσακαλώτος: To 2018 οι συζητήσεις για τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα για την µείωση του
χρέους
O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του στο Φόρουµ της
Capital Link, επεσήµανε ότι υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και
των προηγούµενων.
Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των ελλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το 2018 θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή
αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τους Οικονοµικούς Υπουργούς
της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουµε τα ακόλουθα Funds: Bluecrest - Cyrus
Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman
Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management –
Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
www.bankingnews.gr
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Καραµούζης (Eurobank): Βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών
τραπεζών
Καραµούζης (Eurobank): Η κεφαλαιακή επάρκεια και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν
βελτιούµενες
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα (11/12) 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
www.bankingnews.gr
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[NewMoney]: Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις και µετά τον Αύγουστο του 2018
Συγκρατηµένα αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει από το τρέχον πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018 εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας συνέδριο 19ο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο
θύµισε ότι και οι άλλες χώρες που βγήκαν από το µνηµόνιο είχαν ένα σχήµα επιτήρησης στην αρχή για να
προσθέσει, ωστόσο, ότι τα ποσά που έχει δανειστεί η χώρα µας είναι µεγαλύτερα, προαναγγέλλοντας,
εµµέσως πλην σαφώς, το ενισχυµένο πλαίσιο που επεξεργάζεται η Κοµισιόν.
Αντίστοιχη ήταν η διατύπωση και για το θέµα των µεταρρυθµίσεων όπου ο κ. Κοστέλο σηµείωσε ότι θα
πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια.
Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα είχε τονίσει ότι η «καθαρή έξοδος» δεν είναι η πιο
πρόσφορη διατύπωση, παίρνοντας για πρώτη φορά δηµόσια αποστάσεις.
Από την άλλη πλευρά, στο πάνελ που συµµετείχε µαζί µε τον καθηγητή Οικονοµικών, Πάνο Τσακλόγλου, ο
κ. Κοστέλο έστειλε θετικά µηνύµατα για το κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας και την προοπτική
ολοκλήρωσης της γ’ αξιολόγησης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές
ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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Τσίπρας στο Invest in Greece: Η χώρα διάπλατα ανοιχτή σε κερδοφόρες
επενδύσεις
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει» σηµείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, που
προβλήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνεται
στη Νέα Υόρκη από το Capital Link.
Στο µήνυµά του, ο πρωθυπουργός διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις. Ακόµα πως «η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της
λιτότητας και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων».
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα. Ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το
2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά
έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων» σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Παπαδηµητρίου: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Σεβίλ: Ενθαρρυντικά σηµάδια για την Ελλάδα
Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Εκπρόσωπος ESM: Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν γρήγορα
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Τσακλόγλου: Το 2001 σταµατήσαµε τις µεταρρυθµίσεις
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
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σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
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[NewMoney]: Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης
αδήλωτων κεφαλαίων
Των Αργύρη Παπαστάθη και Κωστή Πλάντζου
Την είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκέντρωσε 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, την τρίτη κατά σειρά την τελευταία δεκαετία, µετέφερε σε διεθνές
ακροατήριο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Μιλώντας στο συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η
επιτυχία αποδίδεται στο ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί πλέον να διενεργεί ελέγχους µε βάση
πληροφορίες που συλλέγονται από τραπεζικές συναλλαγές γεγονός που αποτελεί αξιόπιστη απειλή για
όσους παραµελούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε ότι το 2018 η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία µε νέες τεχνικές
ελέγχου αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Υπενθυµίζεται ότι προ µηνός περίπου στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι µέσω της ρύθµισης
είχαν βεβαιωθεί ως τότε φόροι ύψους 598 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί άµεσα τα 298 εκατ.
ευρώ.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής εξήγγειλε και την υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” (“Blue Print Reform”) και θα περιλαµβάνει
- εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων από απόσταση
- νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
- µείωση του κόστους µε συγχωνεύσεις φορολογικών υπηρεσιών
-δηµιουργία νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των εφοριών και τελωνείων της
χώρας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY

https://www.gnomip.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:13
Alexa ranking (Greece): 2266
https://www.gnomip.gr/economy/66017-%CE%BC%CE%B5-%CE%AE%CF%80%CE%B...

Με ήπια πτώση και βουτιά του τζίρου ξεκίνησε η εβδοµάδα στο Χρηµατιστήριο
Με το ενδιαφέρον να παραµένει χαµηλό, οι τράπεζες εµφάνισαν µεικτά αποτελέσµατα µε τον κλάδο να
υποχωρεί τελικά κατά ο,73%. ΕΤΕ (+1,47%) και Eurobank (+0,07) κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, ενώ Πειραιώς
(-1,65%), Alpha (-2,33%) και Attica (-3%) έκλεισαν µε απώλειες.
Εν τω µεταξύ, ξεκινά σήµερα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το «19ο Ετήσιο Invest in Greece»
Συνέδριο της Capital Link. Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη
Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Μάλιστα,
ο Αλέξης Τσίπρας, µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους
διεθνείς επενδυτές
Αναλυτικότερα σχετικά µε την σηµερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης Τιµών έκλεισε στις 738,47 µονάδες,
σηµειώνοντας πτώση 0,30%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,474 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
35.351.754 µετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,33%. Από τους επιµέρους δείκτες, τη µεγαλύτερη άνοδο
σηµείωσαν οι δείκτες των Βιοµηχανικών Προϊόντων (+2,32%) και των Πρώτων Υλών (+1,60%), ενώ τις
µεγαλύτερες απώλειες σηµείωσαν οι δείκτες της Υγείας (-3,99%) και των Ταξιδιών (-3,38%).
Σύµφωνα µε την ψηφιακή πλατφόρµα του mononews που καταγράφει τις µεταβολές στην περιουσία
βασικών µετόχων εισηγµένων εταιρειών, o Ευάγγελος Στασινόπουλος κατάφερε να έχει τα
µεγαλύτερα κέρδη της ηµέρας, µε 7,7 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα βρέθηκε η Ιωάννα Καρέλια που είδε
τις απώλειες της να ανέρχονται σε 12,9 εκατ. ευρώ.
Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Viohalco
(+2,44% στα 2,94 ευρώ), της Μυτιληναίος (+1,60% στα 8,83 ευρώ), της Εθνικής (+1,47% στα 0,276 ευρώ),
του ΟΛΠ (+1,42% στα 15,72 ευρώ) και των ΕΛΠΕ (+0,98% στα 7,20 ευρώ).
Αντιθέτως, τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές του ΟΠΑΠ (-3,76% στα 9,72 ευρώ, η µετοχή
διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα στο µέρισµα ύψους 0,70 ευρώ), της Attica Bank (-3,00% στα 0,029
ευρώ), της Alpha Bank (-2,33% στα 1,59 ευρώ), της Lamda Development (-2,05% στα 6,21 ευρώ), της Πειραιώς
(-1,65% στα 2,38 ευρώ) και της Ελλάκτωρ (-1,16% στα 1,53 ευρώ).
Τον µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Eurobank µε 15.570.544 και 3.463.502
µετοχές, αντιστοίχως.
Τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν η Εθνική µε 4,295 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank µε 3,621 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 89 µετοχές, 66 πτωτικά και 41 παρέµειναν σταθερές.
πηγή: mononews
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Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Ντέκλαν Κοστέλο: τα µέτρα δεν τελειώνουν µε τη λήξη του προγράµµατος
Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οµάδα των "θεσµών" στην Ελλάδα ξεκαθάρισε
ότι τα µέτρα και οι µεταρρυθµίσεις δεν πρόκειται να τελειώσουν µε την τυπική λήξη του προγράµµατος,
αλλά θα συνεχιστούν γα αρκετά χρόνια ακόµη.
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος
τεµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Φωτογραφία: Aris Oikonomou/SOOC
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Υπενθυµίζουµε ότι πρόσφατα, µιλώντας από το βήµα του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου, είχε σπεύσει
να τονίσει ότι εκκρεµούν άλλα 70-75 προαπαιτούµενα έως τις το Eurogroup της 22 Ιανουαρίου και άλλα 82
µέχρι την ολοκλήρωση και της τέταρτης αξιολόγησης.
[email protected]
Μηνιαίο ανεξάρτητο δηµοσιογραφικό και πολιτικό περιοδικό. Δεν ακολουθείς. Διαβάζεις....
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Καραµούζης: Χωρίς διαταραχές για τις τράπεζες τα stress test
Αντωνόπουλος Γιώργος
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
ΑΠΕ
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N. Καραµούζης: Διαχειρίσιµα τα αποτελέσµατα των stress tests για τις τράπεζες

N. Καραµούζης: Διαχειρίσιµα τα αποτελέσµατα των stress
tests για τις τράπεζες
Τη βεβαιότητά του ότι οι επιπτώσεις των εποπτικών αλλαγών καθώς και των stress tests θα είναι
διαχειρίσιµες και χωρίς συστηµικές διαταραχές για τις τράπεζες, εξέφρασε ο πρόεδρος της Eurobank και
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας στο 19ο Invest in Greece, το
ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο κ. Καραµούζης.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», προσέθεσε.
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η
εφαρµογή των οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των
τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς
διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις
νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
REUTERS
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X. Μεγάλου: Θα µειώσουµε τα NPE's κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020
Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των
επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζομένους της» και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Ομίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι
«επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων
δανείων σε καθυστέρηση, και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα
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του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των
εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, υποχώρηση της
επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των
εργαλείων διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο
δραστικές αναδιαρθρώσεις, ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο
πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ απέφερε η ρύθµιση για τα αδήλωτα κεφάλαια
Εξαιρετικά πετυχηµένη είναι, σύµφωνα µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργο
Πιτσιλή, η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών είπε ότι η σχετική ρύθµιση
παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες
δυο, έχει αποφέρει σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα έχει αποφέρει 711 εκατοµµύρια
φορολογικά έσοδα ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».

The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW
ERA OF OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek #Economy
pic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums)
11 Δεκεµβρίου 2017

Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

@dbpapadimitriou, the Minister of Economy and Development is now presenting on Investing for Growth
at our #CLGreekForum! #Economy #Development #Greek pic.twitter.com/dro9lKzIh9
— Capital Link Forums (@CL_Forums)
11 Δεκεµβρίου 2017

Ντ.Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
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συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε επίσης πως ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία, αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
«Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι
στη κατανάλωση» τόνισε.
Ο Γιώργο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Τέσσερα αγκάθια για τις τράπεζες
Καραµούζης
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις».
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), και η
οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραµούζης από την Νέα Υόρκη στοπλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», ανέφερε ακόµα, προσθέτοντας πως, «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν
από την πρωτοφανή κρίση όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
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Τσιπρας: Η Ελλαδα ειναι ετοιµη να γυρισει σελιδα

Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα Share twitter E-mail Η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει
και Ελλάδα το καλοκαίρι θα βγει από το πρόγραµµα είπε στο βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα προς τους
επενδυτές ο πρωθυπουργός Παναγιώτης Παπαϊωάννου Δεκεµβρίου 11 2017 18:36
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Γη των ευκαιριών η Ελλάδα
Τσίπρας
"Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της".
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο πρωθυπουργός.
Στο µήνυµά του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
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Κοστέλο: µακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων για την Ελλάδα
Εξέφρασε µεν την αισιοδοξία του αλλά έσπευσε να σηµειώσει ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της
ελληνικής οικονοµίας δεν θα ολοκληρωθεί µε τη λήξη του προγράµµατος!
Εξέφρασε µεν την αισιοδοξία του αλλά έσπευσε να σηµειώσει ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της
ελληνικής οικονοµίας δεν θα ολοκληρωθεί µε τη λήξη του προγράµµατος!
Την αισιοδοξία του για το µέλλον και την πορεία της Ελλάδας εξέφρασε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη .
Ο ίδιος βέβαια έσπευσε να σηµειώσει ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς για τη χώρα µας και
ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας
θα ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Τόνισε ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα η υλοποίηση των συµφωνηµένων
µεταρρυθµίσεων να ανοίξει το δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
Σηµείωσε πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη
πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα
χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον
παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα
ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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naftemporiki.gr: Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Τη θέση πως «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ» εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν
Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
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Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για την […]
The post Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων appeared first on
Aftodioikisi.gr.
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Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.

http://www.livester.gr/
Publication date: 11/12/2017 19:03
Alexa ranking (Greece): 4386
http://livester.gr/a/news/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%...

Γ. Πιτσιλής: Έσοδα 710 εκ. ευρώ από την εθελοντική αποκάλυψη
Σηµαντικά εισπρακτικά έσοδα έχει φέρει µέχρι στιγµής στο κράτος η εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων µε το ποσό να ανέρχεται για την ώρα στα 711 εκ. ευρώ.
Αυτό επεσήµανε, µεταξύ άλλων, από το βήµα του συνεδρίου Capital Link στην Νέα Υόρκη, ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
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Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ τα πρόσθετα έσοδα από τη ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από
την Capital Link στη Νέα Υόρκη
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Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για επενδύσεις
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενος σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους συντελεστές
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
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ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η παροιµία, η οποία φαίνεται ότι βρήκε την απόλυτη εφαρµογή της στη
διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων, αν λάβει κανείς υπόψιν τα στοιχεία
που δηµοσιοποίησε ο Γ. Πιτσιλής επί αµερικανικού εδάφους.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήµανε ότι - αν και το
πλαίσιο της αυτοσυµµόρφωσης ήταν πολύ λιγότερο ελκυστικό από αντίστοιχες ρυθµίσεις του πρόσφατου
παρελθόντος - έχει αποδώσει 711 εκατ. ευρώ- εννοώντας προφανώς βεβαίωση πρόσθετων φόρων- λόγω
του φόβητρου των νέων τεχνικών ελέγχου.
Επί της ουσίας, αν και οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων έφταναν σε διπλάσια επίπεδα από εκείνους
της αντίστοιχης χρήσης, χιλιάδες φορολογούµενοι έσπευσαν να αποκαλύψουν εισοδήµατα που είχαν
αποκρύψει, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι εφικτοί οι έλεγχοι και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες.
Ο Γ. Πιτσιλής υποσχέθηκε ότι και το 2018 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στην ίδια κατεύθυνση ήτοι µε την
ανάπτυξη έµµεσων τεχνικών για όσους τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία (απόκρυψη
εισοδηµάτων), µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα βασίζεται σε κριτήρια επικινδυνότητας, όπως αυτά
θα καθορίζονται από το γενικότερο προφίλ των ελεγχόµενων, µε την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών
που καταφτάνουν από εγχώριες και διεθνείς πηγές (ανταλλαγή πληροφοριών), µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (x- rays) για τα αγαθά που διακινούνται µέσω της χώρας, αλλά και µε την ανάπτυξη
λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση προϊόντων.
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Έσοδα 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση για την οικειοθελή δήλωση παλαιών
εισοδηµάτων
Το ποσό των 711 εκατ. ευρώ σε φόρους, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης υποβολής απέφερε στα
κρατικά ταµεία η ρύθµιση του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων Γ. Πιτσιλής µιλώντας στο 19ο Annual Capital Link Invest In Greece Forum.
Γράφει ο: Γιώργος Παλαιτσάκης
Συγκεκριµένα, ο κ. Πιτσιλής κατά την οµιλία επεσήµανε ότι: «Από τον περασµένο Δεκέµβριο µέχρι το τέλος
του Νοεµβρίου, η Ελλάδα εφαρµόζει το τρίτο κατά σειρά πρόγραµµα εθελοντικής αποκάλυψης
φορολογητέας ύλης τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα σχέδιο που ήταν εξαιρετικά λιγότερο ευνοϊκό από τα
δύο προηγούµενα. Και παρόλα αυτά, αυτό το τελευταίο πρόγραµµα ήταν επιτυχηµένο, καθώς µας έφερε
πάνω από 711 εκατοµµύρια ευρώ φόρων, ενώ τα δύο προηγούµενα προγράµµατα µας είχαν δώσει
ασήµαντα έσοδα».
Δικαιολογώντας την άκρως θετική αυτή εξέλιξη ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. επεσήµανε ότι «η πιθανότητα
ενός φορολογικού ελέγχου βασισµένου σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από συναλλαγές µέσω
τραπεζικών λογαριασµών έγινε µια αξιόπιστη απειλή για εκείνους που είχαν παραµελήσει τις υποχρεώσεις
τους».
Ο κ. Πιτσιλής προχώρησε τονίζοντας ότι το 2018 η Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσει σ’αυτό το δρόµο προωθώντας τις
ακόλουθες δράσεις:
-Την ανάπτυξη τοµεακών έµµεσων µεθόδων ελέγχου για όσους έχουν σκοπίµως ανακριβή λογιστικά βιβλία.
-Την περαιτέρω ανάπτυξη ενός µοντέλου φορολογικής συµµόρφωσης βασισµένου στην ανάλυση κινδύνου
µε διασταυρώσεις στοιχείων βασισµένες στις συµπεριφορές και τη στάση των φορολογουµένων
-Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των πληροφοριών από εγχώριες και διεθνείς πηγές.
-Τον έλεγχο της µεταφοράς αγαθών που εισέρχονται στο έδαφός µας, µε τις νέες συσκευές ακτινογραφίας
που αναπτύσσουµε επί του παρόντος στα σύνορά µας και στους κύριους λιµένες
-Την ανάπτυξη λογισµικού για την ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών σχετικά µε τη διακίνηση αγαθών
εντός της χώρας.
Ο επικεφαλής της Α.Α.Δ.Ε. ισχυρίστηκε εξάλλου ότι υπηρετεί τη φορολογική δικαιοσύνη αναφέροντας ως
παραδείγµατα την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων από την Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών, τη Διαδικασία Αµοιβαίας Συµφωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού
ενδιαφέροντος µεταξύ της Ελλάδος και άλλων χωρών και την σηµαντική αύξηση των εκταµιεύσεων
επιστροφών φόρου.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή:
- Στις αρχές του 2016, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία προορίζεται να εξετάσει τις προσφυγές
των φορολογουµένων για τους εναντίον τους καταλογισµούς φόρων και προστίµων εξέταζε κάτι
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που υποβάλλονταν ενώπιόν της. Σήµερα, το ποσοστό των
περιπτώσεων που εξετάζονται υπερέβη το 90%. Επίσης, η νοµολογία της Δ.Ε.Δ. έχει πλέον ευθυγραµµιστεί
µε τη νοµολογία των δικαστηρίων, καθιστώντας έτσι πιο δίκαιες από πριν τις κρίσεις της. Επιπλέον, όλες οι
αποφάσεις αυτής της µονάδας δηµοσιεύονται στον ιστότοπό της, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς
εφαρµόζουν τους κανόνες οι φορολογικές αρχές. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σηµαντική µείωση του
αριθµού των φορολογικών υποθέσεων που παραπέµπονται ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά και σε
καλύτερη νοµική στήριξη της θέσης του κράτους για τις υποθέσεις αυτές.
- Μέχρι το 2016 η Ελλάδα δεν διέθετε µια Διαδικασία Αµοιβαίας Συµφωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών
µε άλλες χώρες. Αυτό σήµαινε ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στις Συµβάσεις Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας που συνήψε η Ελλάδα δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν. Καταφέραµε να εισαγάγουµε
ολοκληρωµένη πρωτογενή και δευτερογενή νοµοθεσία που επιτρέπει την εφαρµογή συµφωνιών
ανταλλαγής πληροφοριών.
- Καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για τη µείωση του αποθέµατος των οφειλόµενων επιστροφών
φόρου. Τον Σεπτέµβριο καταβλήθηκαν επιστροφές φόρων ύψους 1,25 δισ. ευρώ, ενώ τους επόµενους µήνες
κάτι περισσότερο από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και λαµβανοµένου υπόψη ότι έχουν εγκριθεί προς
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πληρωµή κι άλλα ποσά αλλά οι ενδιαφερόµενοι φορολογούµενοι δεν έχουν ακόµη δηλώσει τους
τραπεζικούς λογαριασµούς τους για την πίστωση των ποσών, το πραγµατικό µέγεθος του «αποθέµατος»
των απλήρωτων επιστροφών είναι µικρότερο από 850 εκατ. ευρώ. Ο στόχος, όπως διευκρίνισε ο Διοικητής
της Α.Α.Δ.Ε. είναι να πληρωθούν όλες οι εκκρεµείς επιστροφές φόρου έως τον Σεπτέµβριο του 2018.
Αναφερόµενος στις κυριότερες από τις δράσεις που έχει ήδη αναπτύξει η Α.Α.Δ.Ε., ο κ. Πιτσιλής ανέφερε
ότι:
«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα διεξοδικό σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής και
συµπλήρωσης δεδοµένων για σχεδόν όλους τους φόρους (φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, ΦΠΑ, παρακρατούµενοι φόροι, φόρος χωρητικότητας), µε εκτεταµένες λειτουργίες
προσυµπλήρωσης δεδοµένων. Πληροφορίες σχετικά µε τους µισθούς, τις συντάξεις, τους
παρακρατούµενους φόρους, τους τόκους και τα διανεµόµενα µερίσµατα υπάρχουν ήδη στη φορολογική
δήλωση. Και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση είναι υποχρεωτική.
Επίσης, διαθέτουµε ένα ευρύ νοµικό πλαίσιο για τη λήψη πληροφοριών τρίτων µερών,
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες.
Προσθέτοντας τις πληροφορίες που µας έρχονται από τις διαδικασίες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών, η ελληνική φορολογική διοίκηση κατατάσσεται στις φορολογικές
διοικήσεις του ΟΟΣΑ µε το υψηλότερο επίπεδο πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της».
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα

Η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και Ελλάδα το καλοκαίρι θα βγει από το πρόγραµµα είπε στο
βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα προς τους επενδυτές ο πρωθυπουργός

Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
«Η Ελλαδα ειναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική
οικονοµία ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες» λέει ο @PrimeministerGR
στο #CLGreekForum pic.twitter.com/BledpKrjN5
— Lena Argiri (@lenaargiri) 11 Δεκεµβρίου 2017

Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».

Πηγή: NEWS 24|7 -Nέα µε άποψη, για την Ελλάδα και τον Kόσµο. Blogs, Videos, Πρωτοσέλιδα
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει»
Related Articles
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Παναγιώτου (Nordic Inv. Banking): Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα
απαραίτητα εργαλεία για να αντιµετωπίσουν τα NPLs
Παναγιώτου (Nordic Inv. Banking): Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να
αντιµετωπίσουν τα NPLs
"Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα πολιτικά εργαλεία για να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων" ανέφερε στο
Φόρουµ για την ελληνική οικονοµία της Capital Link που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, ο
Στέφανος Παναγιώτου επικεφαλής της Nordic Inv. Banking.
Παράλληλα χαρακτήρισε το σχέδιο "αξιόπιστο" καθώς βάζει τέλος στους στρατηγικούς κακοπληρωτές,
εµβαθύνει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα.
Εµφανίστηλε αισιόδοξος για το νέο πλαίσιο τονίζοντας πως "πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει έναν
καταλύτη για την περαιτέρω επίσπευση της αντιµετώπισης του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων
δανείων".
www.bankingnews.gr
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ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η παροιµία, η οποία φαίνεται ότι βρήκε την απόλυτη εφαρµογή της στη
διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων, αν λάβει κανείς υπόψιν τα στοιχεία
που δηµοσιοποίησε ο Γ. Πιτσιλής επί αµερικανικού εδάφους.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήµανε ότι - αν και το
πλαίσιο της αυτοσυµµόρφωσης ήταν πολύ λιγότερο ελκυστικό από αντίστοιχες ρυθµίσεις του πρόσφατου
παρελθόντος - έχει αποδώσει 711 εκατ. ευρώ- εννοώντας προφανώς βεβαίωση πρόσθετων φόρων- λόγω
του φόβητρου των νέων τεχνικών ελέγχου.
Επί της ουσίας, αν και οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων έφταναν σε διπλάσια επίπεδα από εκείνους
της αντίστοιχης χρήσης, χιλιάδες φορολογούµενοι έσπευσαν να αποκαλύψουν εισοδήµατα που είχαν
αποκρύψει, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι εφικτοί οι έλεγχοι και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες.
Ο Γ. Πιτσιλής υποσχέθηκε ότι και το 2018 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στην ίδια κατεύθυνση ήτοι µε την
ανάπτυξη έµµεσων τεχνικών για όσους τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία (απόκρυψη
εισοδηµάτων), µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα βασίζεται σε κριτήρια επικινδυνότητας, όπως αυτά
θα καθορίζονται από το γενικότερο προφίλ των ελεγχόµενων, µε την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών
που καταφτάνουν από εγχώριες και διεθνείς πηγές (ανταλλαγή πληροφοριών), µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (x- rays) για τα αγαθά που διακινούνται µέσω της χώρας, αλλά και µε την ανάπτυξη
λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση προϊόντων.

http://www.dealnews.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:59
Alexa ranking (Greece): 2293
http://www.dealnews.gr/roi/item/219301-%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B...

Πιτσιλής: 711 εκατ. πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια
των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι
δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.

Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων.

Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν
υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη χρειάζεται η Ελλάδα
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο
Υπενθυµίζεται ότι προ ηµερών µιλώντας στην Αθήνα από το βήµα του συνεδρίου του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου ο Declan Costello είχε µιλήσει για ένα πλαίσιο µετά-µνηµονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτηµα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουµε σε ένα πλαίσιο για το επόµενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιµα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε µιλήσει επίσης για "πολλά ριζωµένα προβλήµατα που θα παραµείνουν και µετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβληµα στους ισολογισµούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή µέχρι να µειωθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε βιώσιµα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σηµαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαµηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόµα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το µέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει µετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούµενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεµούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόµη 82 προαπαιτούµενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόµενο Μάιο- Ιούνιο µαζί µε τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα µέτρα και τα αντίµετρα µετά το 2018, αλλά
και για το χρέος.
N. Giammarioli: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Giammarioli αν και απέφυγε να
µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του
οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να
επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους. Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε
επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
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µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
Πιτσιλής: Πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
µιλώντας στο ίδιο συνέδριο απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή
υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει το απαραίτητο αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
ΠΗΓΗ: capital.gr
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της
Διαβάστε περισσότερα στο NEWS247
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στο πιο ευνοϊκό σηµείο από αρχή της
κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018 "βλέπει" ο οίκος Fitch
Ο διεθνής οίκος εκτιµά πως η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και
η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.

Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch
προχώρησε στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της
Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής του
Οίκου, Charles Seville.
Μιλώντας στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, εξήγησε, ότι ο διεθνής οίκος εκτιµά πως η βιωσιµότητα του
χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
"Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η
τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018".
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται
αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο
πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων
γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
"Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το
ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του
προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο".
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Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για επενδύσεις
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή,
Διαβάστε περισσότερα
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test
Να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα NPEs και να καλύψουν
την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων, ζητά ο
πρόεδρος της Eurobank.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), και η
οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραµούζης.
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Το µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο 19ο «Invest in Greece»: H «Γη των ευκαιριών»
έχει ορθάνοιχτες πύλες
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
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Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων
κεφαλαίων
Των Αργύρη Παπαστάθη και Κωστή Πλάντζου
Την είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκέντρωσε 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, την τρίτη κατά σειρά την τελευταία δεκαετία, µετέφερε σε διεθνές
ακροατήριο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Μιλώντας στο συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η
επιτυχία αποδίδεται στο ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί πλέον να διενεργεί ελέγχους µε βάση
πληροφορίες που συλλέγονται από τραπεζικές συναλλαγές γεγονός που αποτελεί αξιόπιστη απειλή για
όσους παραµελούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ προανήγγειλε ότι το 2018 η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία µε νέες τεχνικές
ελέγχου αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.
Υπενθυµίζεται ότι προ µηνός περίπου στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι µέσω της ρύθµισης
είχαν βεβαιωθεί ως τότε φόροι ύψους 598 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί άµεσα τα 298 εκατ.
ευρώ.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής εξήγγειλε και την υλοποίηση ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” ("Blue Print Reform") και θα περιλαµβάνει
- εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων από απόσταση
- νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
- µείωση του κόστους µε συγχωνεύσεις φορολογικών υπηρεσιών
-δηµιουργία νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των εφοριών και τελωνείων της
χώρας.
Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων είπε πως η λέξη-κλειδί είναι η εµπιστοσύνη. «Χωρίς
εµπιστοσύνη, κανείς δεν θα επενδύσει το χρόνο και τα χρήµατά του σε µια χώρα» σηµείωσε για να
προσθέσει αµέσως µετά ότι εµπιστοσύνη στη φορολογική διοίκηση είναι η αποδοτικότητα και φορολογική
δικαιοσύνη.
Τόνισε ότι η ΑΑΔΕ έχει ως βασικό της µέληµα να βεβαιώσει ότι όλοι πληρώνουν µε τον ευκολότερο δυνατό
τρόπο αυτό που οφείλουν στο κράτος, έτσι ώστε να µην στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός από τη
φοροδιαφυγή.
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Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει»
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες...
via SDNA http://ift.tt/2kZMvob
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Μήνυµα Τσίπρα σε συνέδριο στη Ν.Υ "Η Ελλάδα έχει επανέλθει, σας καλώ να
επενδύσετε"

Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
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Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει

«Η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Που ζει ο Τσιπρας? Σε αλλη χωρα?
Ο [...] ...επανήλθε!
Έχει πολύ πλάκα ο σαχλαµάρας τελικά. Λες και δεν έχουν ρωτήσει οι υποψήφιοι επενδυτές τι έπαθαν και
παθαίνουν όσοι επενδύουν στην Ελλάδα του Σύριζα.
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Πιτσιλής: Έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα έχει αποφέρει η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων σύµφωνα µε όσα είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Συγκεκριµένα, έχει αποφέρει 711 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα αν και ήταν η λιγότερο ελκυστική για τους
φορολογούµενους, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει προηγούµενες ρυθµίσεις, ήταν αµελητέα.
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού

#ΠΙΤΣΙΛΗΣ #ΑΑΔΕ #ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ #ΕΣΟΔΑ
share
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Είσπραξη 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται
για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία
στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν
στο συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί
σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε,
στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί
σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.

.
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Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Τη θέση πως «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ» εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν
Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Ο κ. Κοστέλο ανέφερε πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη, ενώ επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει
σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM.
Από την πλευρά του ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική,
είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ
Τζόνσον (Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Μεγάλου: Η µείωση των NPLs είναι η µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας
σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του
ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη
Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται,
καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη
χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.

Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της
βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που
πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως
το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι
«επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των
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τελευταίων 24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε
καθυστέρηση, και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
.
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Βάκη: Τέθηκαν δηµοσία τα φλέγοντα θέµατα των ελληνοτουρικών σχέσεων - Ο πρωθυπουργός
έδωσε σαφείς απαντήσεις στον Τούρκο πρόεδρο
Ο πρωθυπουργός διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.

Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Παπαδηµητρίου: «Νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και
προσανατολισµένο στις εξαγωγές»
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: «Η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη»
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
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Pretzner (Citi): Οι ελληνικές τράπεζες σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη
βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας
"Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από µια παρατεταµένη ύφεση, οι συστηµικές τράπεζες
αναµένεται να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στη χρηµατοδότηση της αναδυόµενης
ανάκαµψης" τόνισε στο Φόρουµ για την ελληνική οικονοµία της Capital Link που λαµβάνει
χώρα στη Νέα Υόρκη.
Παράλληλα τόνισε πως "οι τράπεζες σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής
τους αποτελεσµατικότητας, την αποδέσµευση από τη χρηµατοδότηση του Ευρωσυστήµατος καθώς και την
εφαρµογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης τους".
www.bankingnews.gr
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Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Περί τα 711 εκατ. πρόσθετα έσοδα απέδωσε η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Περί τα 711 εκατ. πρόσθετα έσοδα απέδωσε η ρύθµιση για την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η
ρύθµιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην
οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια
των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι
δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών
και των φορολογούµενων.
Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν
υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
www.bankingnews.gr
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Commission mission chief cautions against 'clean exit' talk
European Commission mission chief Declan Costello on Monday challenged the leftist government's narrative of a
"clean exit" from the international bailout in the summer of 2018, adding that sustainable economic recovery will
require the implementation of structural reforms over the coming years.
Speaking at the 19th Capital Link Invest in Greece Forum in New York, Costello urged the debt-hit country to overhaul
its public administration, reform the tax system, and introduce measures that will make it an attractive destination for
foreign investors.
In a recorded address at the same conference, Prime Minister Alexis Tsipras described Greece as a "land of
opportunity," adding that its gates were "wide open for highly profitable investments."
"Greece's comeback is here now and is calling on you to be part of it," said Tsipras, adding that the country will exit
the bailout program in the summer of 2018.
"In this regard we are extremely focused on the next chapter of Greece, the upcoming era beyond austerity and
recession – an era of growth, investments and of course prosperity," he said.

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:45
Alexa ranking (Greece): 751
http://bankingnews.gr/index.php?id=340887

Μεγάλου (Πειραιώς): Ισχυρή και ενισχυόµενη η κεφαλαιακή θέση των
ελληνικών τραπεζών
Μεγάλου (Πειραιώς): Η µείωση των NPLs είναι η µεγαλύτερη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα (11/12)
στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
www.bankingnews.gr
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Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – «Σας περιµένουµε στην Ελλάδα»
Κάλεσµα προς επενδυτές ώστε να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Στο συνέδριο
παρουσιάστηκε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού.
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» τόνιζε στο µήνυµά του ο Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές στην χώρα µας. Σηµείωσε πως η Ελλάδα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επεσήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Τσίπρας προς συνέδριο στις ΗΠΑ: Η Ελλάδα έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες
της για επενδύσεις

Τι αναφέρει σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα ο πρωθυπουργός
Κάλεσµα σε επενδυτές για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα απηύθυνε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο της Capital Link το οποίο πραγµατοποιείται στις
Ηνωµένες Πολιτείες.
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της. Η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις» αναφέρει στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο
πρωθυπουργός προς το συνέδριο.
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Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί νέα χρηµατοδότηση η Ελλάδα – Μακρύς ο δρόµος
των µεταρρυθµίσεων
Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω χρηµατοδότηση για την Ελλάδα µετά τη λήξη
του προγράµµατος ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των Θεσµών, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link στη Ν. Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η
τροχιά είναι σωστή».
Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», ενώ επεσήµανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και
µετά το τέλος του προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη».
Πηγή: enikonomia.gr
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Φιλοεπενδυτικό κάλεσµα Τσίπρα σε διεθνές συνέδριο
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Φιλοεπενδυτικό κάλεσµα Τσίπρα σε διεθνές συνέδριο
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για
τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε
πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η
µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης
πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο
στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις
δοµικές µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα
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δοµικές µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα
πρωτογενή πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την
επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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[Η Καθηµερινή]: Tσίπρας προς επενδυτές: Διάπλατα ανοικτές οι πύλες της
Ελλάδας
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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[Το Βήµα]: Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της
για επενδύσεις
Κάλεσµα σε επενδυτές σε Συνέδριο στη Ν.Υόρκη
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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[Euro2day]: Πιτσιλής: Είσπραξη 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
Η φορολογική διοίκηση έχει τις πληροφορίες για να είναι «αξιόπιστη απειλή» για όσους
παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους, τόνισε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ από τη Νέα Υόρκη.
Ερχονται νέες έµµεσες τεχνικές ελέγχου.
Συνολικά 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, όπως
ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής.
Όπως είπε είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων την
τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον αφορά τους συντελεστές) σε σχέση µε τις
προηγούµενες δυο, αλλά παρ’ όλα αυτά η πλέον αποτελεσµατική δεδοµένου ότι οι προηγούµενες ρυθµίσεις
είχαν αποδώσει ασήµαντα έσοδα.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο ότι η φορολογική διοίκηση είναι πλέον σε θέση
να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις τραπεζικές συναλλαγές και
αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους.
Το 2018 θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, υπογράµµισε ο κος Πιτσιλής αναπτύσσοντας νέες έµµεσες
τεχνικές ελέγχου για όσους σκοπίµως προχωρούν σε παραπλανητικές εγγραφές στα βιβλία τους, νέο
µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών,
κάνοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των πληροφοριών από εθνικές και διεθνείς πηγές µε έλεγχο όλων των
εισαγωγών αγαθών στη χώρα µέσω των νέων µηχανηµάτων e-ray στα τελωνεία και αναπτύσσοντας ειδικό
λογισµικό για την ηλεκτρονική συµπλήρωση των εντύπων µεταφορών αγαθών µέσα στη χώρα.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Το «φορολογικό θαύµα» έγινε!
Φανερώ θηκαν κρυφ ά εισοδήµατα ύψ ους 7 δισ. ευρώ , και απέδω σαν πάνω από 700 εκατ. ευρώ φ όρους

Πάνω από κάθε προσδοκία διαµορφώθηκαν τα έσοδα που βεβαιώθηκαν από την οικειοθελή αποκάλυψη
των εισοδηµάτων.
Όπως ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ
Γιώργος Πιτσιλής, η ρύθµιση για τα αδήλωτα εισοδήµατα των περασµένων ετών στην Ελλάδα και κυρίως
στο εξωτερικό, απέδωσε τελικά το ποσό των 711 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ ήταν
ένα ποσό της τάξης των 300 – 350 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει πως τα κρυφά εισοδήµατα που δηλώθηκαν
τελικά κυµάνθηκαν πέριξ των 7 δισ. ευρώ.
Όπως είπε είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων την
τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον αφορά τους συντελεστές) σε σχέση µε τις
προηγούµενες δύο, αλλά παρ’ όλα αυτά η πλέον αποτελεσµατική δεδοµένου ότι οι προηγούµενες ρυθµίσεις
είχαν αποδώσει ασήµαντα έσοδα.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο ότι η φορολογική διοίκηση είναι πλέον σε θέση
να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις τραπεζικές συναλλαγές και
αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους.
Το 2018 θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, υπογράµµισε ο κος Πιτσιλής αναπτύσσοντας νέες έµµεσες
τεχνικές ελέγχου για όσους σκοπίµως προχωρούν σε παραπλανητικές εγγραφές στα βιβλία τους, νέο
µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών,
κάνοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των πληροφοριών από εθνικές και διεθνείς πηγές µε έλεγχο όλων των
εισαγωγών αγαθών στη χώρα µέσω των νέων µηχανηµάτων e-ray στα τελωνεία και αναπτύσσοντας ειδικό
λογισµικό για την ηλεκτρονική συµπλήρωση των εντύπων µεταφορών αγαθών µέσα στη χώρα.
Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Σin που µιλούσε για "φορολογικό θαύµα",
λόγω του αυξανέµενου ενδιαφέροντος που καταγράφονταν από τον Σεπτέµβριο για την οικειοθελή
αποκάλυψη (http://www.sofokleousin.gr/archives/356902.html).
Οι περισσότεροι έχοντες αδήλωτα εισοδήµατα, φοβήθηκαν το ηλεκτρονικό δίχτυ της ΑΑΔΕ, ενώ µεταξύ
αυτών που έσπευσαν να ενταχθούν είναι οι ευρισκόµενοι στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, όπως και
στα 65 CDs. Επίσης, ο φόβος εντάθηκε από τα στοιχεία που συλλέγει η ΑΑΔΕ από ελληνικές και ξένες
τράπεζες για καταθέσεις. Υπενθυµίζεται πως η ΑΑΔΕ, έσφιγγε σταδιακά τον κλοιό, µε συγκεκριµένες και
στοχευµένες κινήσεις, όπως:
Έως τις 25 Σεπτεµβρίου οι ελληνικές τράπεζες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τις καταθέσεις και
γενικά χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις των πελατών τους, τα οποία φυσικά θα διασταυρωθούν µε τις
φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων.
Έως το τέλος Σεπτεµβρίου οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έλαβαν από τράπεζες 54 χωρών, στοιχεία για
καταθέσεις καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδας.
Έως το τέλος του 2018 θα ακολουθήσει δεύτερο κύµα στοιχείων, καθώς θα ληφθούν στοιχεία από
επιπλέον 30 χώρες.
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[Usay]: «Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες»: Ο Πρωθυπουργός
καλεί για επενδύσεις
Κάλεσµα για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, µε µήνυµά του στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για επικερδείς
επενδύσεις. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Στο µήνυµά του
ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά
αποτελέσµατα, αφού η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και το ΑΕΠ
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2018.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» είπε ο πρωθυπουργός κάνοντας ειδική µνεία στο
µέγεθος των αµερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λήξη του ελληνικού προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, λέγοντας ότι η
κυβέρνηση είναι απόλυτα εστιασµένη στο επόµενο κεφάλαιο της χώρας, σε µια εποχή ανάπτυξης πέρα από
τη λιτότητα και την ύφεση.
newmoney.gr
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: USAY
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα
Η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και Ελλάδα το καλοκαίρι θα βγει από το πρόγραµµα είπε στο
βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα προς τους επενδυτές ο πρωθυπουργός
Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Δεκεµβρίου 11 2017 18:36
Η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και Ελλάδα το καλοκαίρι θα βγει από το πρόγραµµα είπε στο
βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα προς τους επενδυτές ο πρωθυπουργός
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
«Η Ελλαδα ειναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες» λέει ο @PrimeministerGR στο #CLGreekForum
pic.twitter.com/BledpKrjN5
— Lena Argiri (@lenaargiri)
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), και η
οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραµούζης.
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Γ. Πιτσιλής: Έσοδα 710 εκ. ευρώ από την εθελοντική αποκάλυψη
Σηµαντικά εισπρακτικά έσοδα έχει φέρει µέχρι στιγµής στο κράτος η εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων µε το ποσό να ανέρχεται για την ώρα στα 711 εκ. ευρώ.
Αυτό επεσήµανε, µεταξύ άλλων, από το βήµα του συνεδρίου Capital Link στην Νέα Υόρκη, ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής. Όπως εξήγησε, αν και η εν λόγω ρύθµιση,
θεωρείται λιγότερο ελκυστική από τις προηγούµενες, η επιτυχία της βασίζεται στο γεγονός ότι πλέον η
πληροφόρηση και η απειλή ελέγχου είναι σε µεγαλύτερα επίπεδα.
Έµφαση όµως δίνεται και στον εκσυγχρονισµό του µηχανισµού, όπως τόνισε, µε συγχωνεύσεις και µείωση
κόστους, νέες τεχνολογές και εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από
απόσταση
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[Enikonomia]: To µήνυµα Τσίπρα στους επενδυτές: H “Γη των ευκαιριών” έχει
ορθάνοιχτες πύλες
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Πρόσθεσε δε, ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα, καθώς η ελληνική
οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5%
το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Του Βασίλη ΣκουρήΙδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά
σήµερα στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός
οµιλητής, ο οποίος αύριο θα παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για
τη µέρα της Ελλάδας, ενώ έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς
παράγοντες. Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά
Τζιαµαρόλι από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν. Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr
στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το
ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από
τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου
θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις
ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε συµφωνηθεί στη συνάντηση ΤσίπραΤραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το τελευταίο διάστηµα. Στο Συνέδριο,
πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Πηγή: Real.gr
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Ο Τσίπρας καλεί επενδυτές στην Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας
µέσω ενός βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε, διαµηνύοντας πως η χώρα
µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας
προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η
εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την
πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
View the discussion thread.
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«Απόβαση» Τσακαλώτου τραπεζιτών και επιχειρηµατιών στη Νέα Υόρκη
Κυβερνητικά στελέχη µε επικεφαλής τον υπουργό οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιχειρηµατίες και
εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν απόψε το «παρών» στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Σήµερα Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος
του συνεδρίου ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών
θα παραβρεθεί στην ειδική […]
The post «Απόβαση» Τσακαλώτου τραπεζιτών και επιχειρηµατιών στη Νέα Υόρκη appeared first on
Paraskhnio.gr.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος – Με ποιους θα συναντηθεί
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Υπουργός Οικονοµικών ο οποίος θα συµµετάσχει στο συνέδριο της Capital Link.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έχει συναντήσεις µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες ενώ σήµερα θα
είναι ο βασικός οµιλητής του συνεδρίου. Παρούσα στο συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ χωρίς
να αποκλείεται κάποια συνάντηση µεταξύ τους στον απόηχο και των νέων δηλώσεων της επικεφαλής του
ΔΝΤ για την αποµείωση του χρέους. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα συναντηθεί µε τον υπουργό
Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος. Συµµετέχουν επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Το Άρθρο: Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος – Με ποιους θα συναντηθεί εµφανίζεται στην ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ.
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Κυβέρνηση, Θεσµοί, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη- Στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣΚυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν
σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο θα συµµετέχουν και οι
επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών.
Κατηγορία: Οικονοµία
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Συµµετοχή στο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital […]
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[Enikonomia]: Πιτσιλής: Έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα έχει αποφέρει η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων σύµφωνα µε όσα είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Συγκεκριµένα, έχει αποφέρει 711 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα αν και ήταν η λιγότερο ελκυστική για τους
φορολογούµενους, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει προηγούµενες ρυθµίσεις, ήταν αµελητέα.
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται “γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: «Η Ελλάδα έχει
επανέλθει»
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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[Real]: Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη χρειάζεται η Ελλάδα
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
“Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους”.
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
“…Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος”.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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[MonoNews]: Με ήπια πτώση και βουτιά του τζίρου ξεκίνησε η εβδοµάδα στο
Χρηµατιστήριο
Με ήπια πτώση έκλεισε την πρώτη συνεδρίαση της εβδοµάδας το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τον Γενικό
Δείκτη να υποχωρεί ξανά κάτω από το όριο των 740 µονάδων και τον τζίρο να παραµένει σε ιδιαίτερα
χαµηλά επίπεδα, κάτω από τα 30 εκατ. ευρω.
Με το ενδιαφέρον να παραµένει χαµηλό, οι τράπεζες εµφάνισαν µεικτά αποτελέσµατα µε τον κλάδο να
υποχωρεί τελικά κατά ο,73%. ΕΤΕ (+1,47%) και Eurobank (+0,07) κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, ενώ Πειραιώς
(-1,65%), Alpha (-2,33%) και Attica (-3%) έκλεισαν µε απώλειες.
Εν τω µεταξύ, ξεκινά σήµερα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το «19ο Ετήσιο Invest in Greece»
Συνέδριο της Capital Link. Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη
Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο θα συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Μάλιστα, ο
Αλέξης Τσίπρας, µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος, θα απευθύνει το µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους
διεθνείς επενδυτές
Αναλυτικότερα σχετικά µε την σηµερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης Τιµών έκλεισε στις 738,47 µονάδες,
σηµειώνοντας πτώση 0,30%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,474 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
35.351.754 µετοχές.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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Συνέδριο Capital Link: Αισιόδοξος ο Ν. Καραµούζης για τα αποτελέσµατα των
stress tests
Από
Έφη Καραγεώργου
Την αισιοδοξία του για τα αποτελέσματα των επικείμενων stress tests των ελληνικών τραπεζών μετέφερε
από το βήμα του «19ου Ετήσιου Invest in Greece» Συνεδρίου της Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια
σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως, τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισμούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων» ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συνέχισε ο πρόεδρος της Eurobank.
Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Καραμούζης, υπάρχουν και κάποιες «ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές,
τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων
των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο
υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
Ο κ. Καραμούζης εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι επιπτώσεις τόσο από τις εποπτικές αλλαγές όσο
και από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test), θα είναι διαχειρίσιμες,
χωρίς συστημικές διαταραχές. «Ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού.»
Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Καραμούζης, οι λόγοι της αισιοδοξίας έχουν να κάνουν τόσο με το βελτιούμενο
οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το
πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, όσο και με την υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών, «που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προπροβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που αποτελεί σημαντικό περιθώριο
ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις» καθώς και με το δείκτη κάλυψης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, «τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους
επιχειρησιακούς στόχους».
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Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για επενδύσεις
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο πρωθυπουργός. Στο µήνυµά του ο
Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει...
Η Δηµοκρατική της Ρόδου Δηµοκρατική της Ρόδου
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Τσίπρας στο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
ΠολιτικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Invest in GreeceΤσίπραςΕλλάδαεπενδύσειςΚοστέλοοικονοµία
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας
καλεί
Μήνυµα του πρωθυπουργού στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη
Νέα Υόρκη το Capital LinkΗ Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά
τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ
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Το µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο 19ο «Invest in Greece»: H «Γη των ευκαιριών»
έχει ορθάνοιχτες πύλες
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
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προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Πιτσιλής: εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ από την ρύθµιση για τα αδήλωτα
κεφάλαια
Ποιος είναι ο απολογισµός για τα κρατικά ταµεία και γιατί υπήρξε µεγάλη συµµετοχή φορολογουµένων.
Ποιος είναι ο απολογισµός για τα κρατικά ταµεία και γιατί υπήρξε µεγάλη συµµετοχή φορολογουµένων.
Ως εξαιρετικά επιτυχηµένη περιέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής, την ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η εν λόγω ρύθµιση, αν και ήταν η
λιγότερο ελκυστική ρύθµιση για φορολογούµενους που δεν είχαν εµφανίσει τα κεφάλαια τους στην Εφορία
(σηµ: συγκριτικά µε τις προηγούµενες δύο ρυθµίσεις), απέδωσσε πολύ µεγαλύτερα αποτελέσµατα.
Όπως ανέφερε, στα δηµόσια ταµεία µπήκαν απο την εν λόγω ρύθµιση 711 εκατοµµύρια ευρώ απο
φορολογικά έσοδα, σε αντίθεση µε τα "αµελητέα" ποσά των ανάλογων ρυθµίσεων του παρελθόντος.
Εξηγώντας το φαινόµενο, ο κ. Πιτασιλής είπε ότι η επιτυχία οφείλεται στην ύπαρξη πλέον ασφυκτικών
ελέγχων, µε βάση πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες, γεγονός που
µεγιστοποιεί την απειλή ελέγχου.
Πέραν αυτού, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή του σχεδίου εκσυγχρονισµού του
φορολογικού µηχανισµού, µε το κωδικό όνοµα "Blue Print" (σηµ: "Γαλάζιο αποτύπωµα”), το οποίο
περιλαµβάνει:
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Τσίπρας: έχουµε διάπλτα ανοικτά τις πύλες για κερδοφόρες επενδύσεις
"Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µέρος της" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στους
συµµετέχοντες του συνεδρίου Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µέρος της" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στους
συµµετέχοντες του συνεδρίου Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
"Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της", τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ
διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
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Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε
για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

http://www.fmvoice.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:30
Alexa ranking (Greece): 3477
http://www.fmvoice.gr/index.php/epikairotita/politiki/item/181298-mynima-tou-al-t...

Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο στο 19ο "Invest in Greece": «Η Ελλάδα έχει
επανέλθει»
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Συγκεκριµένα στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός δήλωσε: Τις προηγούµενες φορές που είχα την τιµή να
απευθυνθώ στο Συνέδριο σας, αναφέρθηκα στην ισχυρή δέσµευση της κυβέρνησης µας στο να βρεθεί η
ελληνική οικονοµία σε τροχιά ανάκαµψης και να σας απεύθυνα την πρόσκληση να γίνετε και εσείς κοµµάτι
αυτής της προσπάθειας.
Και σήµερα, είναι γεγονός ότι βρίσκοµαι στη θέση να σας πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης
και της ελληνικής κοινωνίας, έχουν αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα:
Η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης, άρχισε να ανακάµπτει και τα επιτεύγµατα είναι
πλέον ορατά δια γυµνού οφθαλµού.
Το 2017 αναµένεται να κλείσει µε ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 2% και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2018 θα φτάσει το 2,5%.
Η ανεργία έχει µειωθεί σηµαντικά, κοντά στο 6% από τη µέρα που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση.
Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις έφτασαν τα 3 δις ευρώ το πρώτο εννεάµηνο του 2017, δηλαδή αυξηµένες
κατά 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016.
Τα παραπάνω οδήγησαν και στη δηµοσιονοµική υπεραπόδοση έναντι των στόχων.
Και αυτή η βελτίωση στα µακροοικονοµικά µεγέθη, µεταφράζεται και στην ισχυροποίηση της «υγείας» των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Οι αµερικάνοι επενδυτές συµβάλλουν καθοριστικά στο πεδίο των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και γι’
αυτό το λόγο αναµένουµε ότι θα συνεχίσουν σε αυτή την κατεύθυνση – και ειδικά τώρα που ανοίγονται
νέες επενδυτικές δυνατότητες - ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η αναπτυξιακή δυναµική της χώρας.
Η απόφαση να αποτελέσουν οι ΗΠΑ, την τιµώµενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δείχνει την
αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας.
Προσβλέπουµε λοιπόν να σας υποδεχτούµε το Σεπτέµβριο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εξετάσουµε
τις επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα φιλικό για τις επιχειρήσεις, περιβάλλον.
Πριν από αυτό, το καλοκαίρι του 2018, η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.
Και υπό αυτό το πρίσµα, είµαστε απολύτως προσηλωµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα, τη νέα
εποχή πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση
Μια εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας.
Αγαπητοί φίλοι, η χώρα της ευκαιρίας, έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης
Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της.
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».

https://www.xrimaonline.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:30
Alexa ranking (Greece): 12545
https://www.xrimaonline.gr/pitsilis-711-ekat-apo-tin-oikeiotheli-apokalypsi-eisodim...

Πιτσιλής: 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Το ποσόν των 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων
κεφαλαίων, όπως ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο
διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Όπως είπε, αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων την
τελευταία δεκαετία.
Παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες
δυο, έχει αποφέρει σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες
ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
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Το ποσόν των 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, όπως
ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής.Όπως είπε, αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων
κεφαλαίων την τελευταία δεκαετία.Παρά το γεγονός...
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Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα

Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα
προγράµµατα για την Ελλάδα
Οικονοµία

Τη θέση πως «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ» εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν
Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου ετήσιο διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Δείτε περισσότερα: naftemporiki.gr
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Κάλεσµα Αλ. Τσίπρα στους επενδυτές

Κάλεσµα Αλ. Τσίπρα στους επενδυτές
Οικονοµία

Κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Δείτε περισσότερα: naftemporiki.gr
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Κοστέλο: Μακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων
Related Articles
«Μην εφησυχάζετε», είναι το µήνυµα του Ντέκλαν Κοστέλο κόντρα στις κυβερνητικές «κορώνες» για
«καθαρή έξοδο» της χώρας από την επιτροπεία και τα µνηµόνια µε τη λήξη του ελληνικού προγράµµατος
τον Αύγουστο του 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος», υπογράµµισε ο Κοστέλο.
Πάντως, ο ίδιος εµφανίστηκε αισιόδοξος όσον αφορά την πορεία της γ΄αξιολόγησης, τονίζοντας
παράλληλα πως η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών στο Γιούρογκρουπ
της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή
επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», σηµείωσε.
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Fitch: Λύση για το ελληνικό χρέος το 2018
Related Articles
Η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί και η αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία
θα συνεχιστεί, σύµφωνα µε τον Διευθυντής του Οίκου Αξιολόγησης Fitch, Charles Seville.
Μιλώντας στο “19ο Ετήσιο Invest in Greece” Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Seville εξήγησε πως
η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του
ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018.
Παράλληλα, ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση
του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει
την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων.
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Tσίπρας προς επενδυτές: Διάπλατα ανοικτές οι πύλες της Ελλάδας

Tσίπρας προς επενδυτές: Διάπλατα ανοικτές οι πύλες της
Ελλάδας
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik

http://www.documentonews.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:26
Alexa ranking (Greece): 406
http://www.documentonews.gr/article/alexhs-tsipras-h-ellada-exei-epanelthei

Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Μήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει»
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.

http://www.kontranews.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:24
Alexa ranking (Greece): 571
http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/313310-Fitch-To-Eurogroup-tha-dosei-oysia...

Fitch: Το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση χρέους το 2018!
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup, θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018», αναφέρει ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch.
Ο Διευθυντής του Οίκου, Charles Seville. Μιλώντας στο 19ο συνέδριο της «Invest in Greece» της Capital Link
στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους ο προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- .
Επίσης ανέφερε ότι ο οίκος αξιολόγησης εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι
η αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
Όπως επισήµανε ο ίδιος, «κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι
η επόµενη κυβέρνηση θα αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η
µείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο οίκος εκτιµά ότι ακόµα και
ανα αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα, οι επόµενοι θα συνεχίσουν την πορεία υλοποίησης των
συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων.
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Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – «Σας περιµένουµε στην Ελλάδα»

Κάλεσµα προς επενδυτές ώστε να δραστηριοποιηθούν στην
Ελλάδα απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού.
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» τόνιζε στο µήνυµά του ο Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές στην χώρα µας. Σηµείωσε πως η Ελλάδα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντέκλαν Κοστέλο: Δεν χρειάζονται νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επεσήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.

http://www.banksnews.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:23
Alexa ranking (Greece): 12187
http://www.banksnews.gr/index.php/2015-06-10-21-42-28/item/111723-invest-in-gr...

Κοστέλο στο Invest in Greece: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές στέλνουν οι
συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου
εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της,
µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Οι οµιλητές
Ο Τσαρλς Σέβιλ Charles Seville, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι Nicola Giammarioli, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον Henrik
Johnsson παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
-
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Μήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει, σας
καλώ να επενδύσετε»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Πιτσιλής: Είσπραξη 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
Η φορολογική διοίκηση έχει τις πληροφορίες για να είναι «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις
υποχρεώσεις τους, τόνισε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ από τη Νέα Υόρκη. Ερχονται νέες έµµεσες τεχνικές
ελέγχου.
Συνολικά 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, όπως
ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής . Όπως είπε είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων
την τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον αφορά τους συντελεστές) σε σχέση µε τις
προηγούµενες δυο, αλλά παρ’ όλα αυτά η πλέον αποτελεσµατική δεδοµένου ότι οι προηγούµενες ρυθµίσεις
είχαν αποδώσει ασήµαντα έσοδα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο ότι η
φορολογική διοίκηση είναι πλέον σε θέση να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες
συλλέγονται από τις τραπεζικές συναλλαγές και αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους
παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους. Το 2018 θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, υπογράµµισε ο κος Πιτσιλής
αναπτύσσοντας νέες έµµεσες τεχνικές ελέγχου για όσους σκοπίµως προχωρούν σε παραπλανητικές
εγγραφές στα βιβλία τους, νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική
συµπεριφορά των πολιτών, κάνοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των πληροφοριών από εθνικές και διεθνείς
πηγές µε έλεγχο όλων των εισαγωγών αγαθών στη χώρα µέσω των νέων µηχανηµάτων e-ray στα τελωνεία
και αναπτύσσοντας ειδικό λογισµικό για την ηλεκτρονική συµπλήρωση των εντύπων µεταφορών αγαθών
µέσα στη χώρα.
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
Κάλεσµα σε επενδυτές σε Συνέδριο στη Ν.Υόρκη

«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW
ERA OF OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek #Economy
pic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums) 11 Δεκεµβρίου 2017

Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
@dbpapadimitriou, the Minister of Economy and Development is now presenting on Investing for Growth
at our #CLGreekForum! #Economy #Development #Greek pic.twitter.com/dro9lKzIh9
— Capital Link Forums (@CL_Forums) 11 Δεκεµβρίου 2017

Ντ.Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
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Επισήµανε επίσης πως ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία, αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
«Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι
στη κατανάλωση» τόνισε.
Ο Γιώργο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Είσπραξη 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Συνολικά 711 εκατ. ευρώ απέδωσε η ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, όπως
ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής.
Όπως είπε είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων την
τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον αφορά τους συντελεστές) σε σχέση µε τις
προηγούµενες δυο, αλλά παρ’ όλα αυτά η πλέον αποτελεσµατική δεδοµένου ότι οι προηγούµενες
ρυθµίσεις είχαν αποδώσει ασήµαντα έσοδα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο ότι η φορολογική διοίκηση είναι πλέον σε
θέση να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις τραπεζικές
συναλλαγές και αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους.
Το 2018 θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, υπογράµµισε ο κος Πιτσιλής αναπτύσσοντας νέες έµµεσες
τεχνικές ελέγχου για όσους σκοπίµως προχωρούν σε παραπλανητικές εγγραφές στα βιβλία τους, νέο
µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών,
κάνοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των πληροφοριών από εθνικές και διεθνείς πηγές µε έλεγχο όλων
των εισαγωγών αγαθών στη χώρα µέσω των νέων µηχανηµάτων e-ray στα τελωνεία και αναπτύσσοντας
ειδικό λογισµικό για την ηλεκτρονική συµπλήρωση των εντύπων µεταφορών αγαθών µέσα στη χώρα.
.
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Tσίπρας προς επενδυτές στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει
επανέλθει και σας καλεί να γίνετε µέρος της
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις. The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW
ERA OF OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek #Economy pic.twitter.com/2rZOixeQLJ —
Capital Link Forums (@CL_Forums) December 11, 2017 Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της
κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις
και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα
ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων. Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα Εξάλλου, θετικά
µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές στέλνουν οι
συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου
εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της,
µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο
σηµείωσε πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα
προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές». Ο Νικολά Γκιαµαρόλι, εκπρόσωπος του ESM,
παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα
αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους. Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική
οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την
ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην
οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό. Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα,
απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός
σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και
κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης. Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι
οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες
συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών
στις διεθνείς χρηµαταγορές. Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank
Χένρικ Τζόνσον παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών
για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Το Άρθρο: Tσίπρας προς επενδυτές στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει επανέλθει και σας καλεί
να γίνετε µέρος της εµφανίζεται στην ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
«Η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ», ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ Τσίπρα στο 19ο ετήσιο «Invest in
Greece»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα...
Πηγή: https://www.altsantiri.gr
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To µήνυµα Τσίπρα στους επενδυτές: H "Γη των ευκαιριών" έχει ορθάνοιχτες
πύλες
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Πρόσθεσε δε, ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα, καθώς η ελληνική
οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5%
το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα.

#ΤΣΙΠΡΑΣ #ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ #ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ #CAPITAL LINK
share
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Ρ. Αικατερίναρη: Οι 4 στόχοι του Υπερταµείου Αποκρατικοποιήσεων
Την ανάγκη αξιοποίησης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας της, υπογράμμισε κατά την
ομιλία της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο
Αποκρατικοποιήσεων), (Ράνια) Αικατερίναρη.
Όπως δήλωσε η ίδια: "Η ίδρυση της "Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας" ("ΕΕΣΥΠ") και η
εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ένα θεσμό με χαρακτηριστικά
σταθερότητας και μακροπρόθεσμης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων
πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναμόρφωση του
πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερματισμό ευθύνης που ισχύει μέχρι σήμερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας”.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωμή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων".

Ράνια Αικατερινάρη
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PM urges foreign investors to be part of Greek 'comeback'
Greece is back on track, Prime Minister Alexis Tsipras said Monday, urging foreign investors to take a chance in the
debt-wracked country.
"The land of opportunity is having its gates wide open for highly profitable investments," Tsipras said in a recorded
address at the 19th Capital Link Invest in Greece Forum in New York.
"Greece's comeback is here now and is calling on you to be part of it," he said, adding that the country will exit the
bailout program in the summer of 2018.
"In this regard we are extremely focused on the next chapter of Greece, the upcoming era beyond austerity and
recession – an era of growth, investments and of course prosperity," he said.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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To µήνυµα Τσίπρα στους επενδυτές: H "Γη των ευκαιριών" έχει ορθάνοιχτες
πύλες
«Γη των ευκαιριών» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάδα στο µήνυµα που έστειλε µέσω βίντεο
στους Αµερικανούς επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσµα µάλιστα στους επενδυτές να είναι µε το µέρος της Ελλάδας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Πρόσθεσε δε, ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα, καθώς η ελληνική
οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5%
το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα.
Πηγή: enikonomia.gr
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Κοστέλο στο Invest in Greece: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα

Μήνυµα Τσίπρα: Η Ελλάδα έχει επανέλθει

Nikos Libertas / SOOC
Θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές στέλνουν οι
συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου
εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της,
µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Οι οµιλητές
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
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ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει, σας καλώ να επενδύσετε»
Μήνυµα του πρωθυπουργού στο 19ο ετήσιο Invest in Greece
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
iefimerida.gr
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Τσίπρας: Η Γη της ευκαιρίας έχει ανοικτές διάπλατα τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η
Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.

Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.

«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».
Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ.Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλοσηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε επίσης πως ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
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στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία, αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
«Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι
στη κατανάλωση» τόνισε.
Ο Γιώργο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Κέρδος online 11/12/2017 18:09
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in.gr: Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του στο ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. «Δεν πρέπει
να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ»,
υπογράµµισε ο Ντ.Κοστέλο.
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Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη, σηµείωσε
ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο. Επισήµανε επίσης πως η
Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου στη Νέα Υόρκη, Capital Link.
Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Β.Αµερική, Τσαρλς Σέβιλ, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά
σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο εκπρόσωπος του ESM, Νικολά Γκιαµαρόλι, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Ο Γ.Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank, Χένρικ Τζόνσον,
παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα
ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Κοστέλο: Υπάρχει πρόοδος αλλά δεν θα πρόκειται για «καθαρή έξοδος»
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Τσίπρας στο συνέδριο «Invest in Greece»: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Αλέξης Τσίπρας | Ειδήσεις: Κάλεσµα προς τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µαες
απεύθυνε τη Δευτέρα (11/12/2017), ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του που
προβλήθηκε στο 19ο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, υπό τον τίτλο «Invest in Greece».
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο κ. Τσίπρας και
διαµήνυσε πως «η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε
για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - Πηγή φωτό: Eurokinissi
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Τσίπρας προς επενδυτές: Η Ελλάδα είναι εδώ και σας καλεί

Η παρέµβαση του πρωθυπουργού στο συνέδριο του Capital
Link στη Νέα Υόρκη. Να µην δούµε νέα προγράµµατα στην
Ελλάδα δήλωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε
για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντέκλαν Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές στέλνουν οι
συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου
εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές προοπτικές της,
µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
«Η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
newsbeast.gr
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ Ν.
ΥΟΡΚΗ
Ο πρωθυπουργός υπογράµµισε µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη
µεριά του, µίλησε για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως
καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις
εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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δηµοκρατική Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για
επενδύσεις
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο πρωθυπουργός.
Στο µήνυµά του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ
νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW ERA OF
OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek #Economy
Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επίσης µετέχει στο συνέδριο, έσπευσε µέσω twitter να στείλει
το µήνυµα ότι αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εµπορική και επενδυτική ατζέντα που
ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και να αναδείξει τη στήριξη των ΗΠΑ
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Made it to New York for the @CapitalLink «Invest in Greece Forum.» A great chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda — and to highlight US support for Greek
economic recovery.
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Ντ. Κοστέλο: Η Ελλάδα χρειάζεται µεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:16
Αισιόδοξος για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος του
ESM εμφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα των θεσμών, Ντέκλαν
Κοστέλο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων θα
ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι μεταρρυθμίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονομικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς και ότι σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των
δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών μιλώντας στην Αθήνα από το βήμα του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου ο Declan Costello είχε μιλήσει για ένα πλαίσιο μετά-μνημονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτημα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο για το επόμενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιμα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε μιλήσει επίσης για "πολλά ριζωμένα προβλήματα που θα παραμείνουν και μετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβλημα στους ισολογισμούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια μέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή μέχρι να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε βιώσιμα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαμηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το μέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούμενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεμούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόμη 82 προαπαιτούμενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόμενο Μάιο- Ιούνιο μαζί με τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα μέτρα και τα αντίμετρα μετά το 2018,αλλά
και για το χρέος.

N.

Giammarioli :

Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο

ESM

Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραμμή για το ζήτημα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Giammarioli αν και απέφυγε να
μιλήσει άμεσα για το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγημα του
οργανισμού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού να
επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Μια θέση, όμως, που επανειλημμένα και με
επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρμόστηκαν με επιτυχία τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ μετέφερε και την εκτίμηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσμων μέτρων θα μειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% μέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίμησε ότι μια τέτοια μείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσμευσή μας προς την Ελλάδα και τα

http://www.capital.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:09
Alexa ranking (Greece): 132
http://www.capital.gr/oikonomia/3260300/nt-kostelo-i-ellada-xreiazetai-metarruth...

οφέλη από τους προνομιακούς όρους δανεισμού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραμμα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
Πιτσιλής: Πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
µιλώντας στο ίδιο συνέδριο απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή
υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει το απαραίτητο αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Capital Link
Decklan Costello
Θεσµοί
χρέος
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Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα στους επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του στο 19ο ετήσιο Invest in Greece διαµήνυσε πως η χώρα
µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
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Πολιτικές Ειδήσεις Ροη κατηγοριας
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας
καλεί
Newsroom
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις»
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
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Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ
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Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη, υπογράµµισε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς
Η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη, σηµείωσε
ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο. Επισήµανε επίσης πως η
Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου στη Νέα Υόρκη, Capital Link.
Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Β.Αµερική, Τσαρλς Σέβιλ, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά
σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο εκπρόσωπος του ESM, Νικολά Γκιαµαρόλι, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Ο Γ.Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank, Χένρικ Τζόνσον,
παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα
ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει – Επενδύστε στη χώρα µας», το µήνυµα Τσίπρα στο
19ο ετήσιο «Invest in Greece»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ από τη ρύθµιση για τα αδήλωτα κεφάλαια
Εξαιρετικά πετυχημένη είναι, σύμφωνα με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο
Πιτσιλή, η ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Μιλώντας στο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι η σχετική ρύθμιση παρά το γεγονός ότι ήταν
λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούμενους σε σχέση με τις προηγούμενες δυο, έχει αποφέρει
σημαντικά εισπρακτικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα έχει αποφέρει 711 εκατομμύρια φορολογικά έσοδα
ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι ξεκινά η εφαρμογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισμού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
Σπύρος Δηµητρέλης
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Γιώργος Πιτσιλής
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Μήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει, σας
καλώ να επενδύσετε»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Μήνυµα Τσίπρα προς επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει

Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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D. Costello: Η Ελλάδα πρέπει να εφαρµόσει τα µέτρα και να «τρέξει» τις
επενδύσεις
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς, Declan Costello, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη
Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσμούς Declan Costello σημείωσε πως η μεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήμανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονομικές ανισορροπίες και έχει σημειώσει υπολογίσιμη πρόοδο στη θεσμοθέτηση
των μεταρρυθμίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούμε νέα προγράμματα για την Ελλάδα, αλλά εφαρμογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Charles Seville, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αμερική, ενός από τους σημαντικότερους
παγκόσμιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουμε ενθαρρυντικά σημάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Nicola Giammarioli, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια οι
διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας για
τα προβλήματα που οδήγησαν στην ελληνική οικονομική κρίση, ανέφερε πως «σταματήσαμε τις δομικές
μεταρρυθμίσεις το 2001 και χάσαμε την ανταγωνιστικότητα μας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις
στο ελληνικό σύστημα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σημειώσει η Ελλάδα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος δημοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Στο ίδιο πνεύμα συνέχισαν και οι επόμενοι ομιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας, σημείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυμμένων ομολόγων
σηματοδότησαν την επιτυχημένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank, Henrik
Johnsson, παρατήρησε πως το 2017 είδαμε πραγματική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Αλ. Τσίπρας: Η χώρα μας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
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επενδύσεις
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε μέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας. Σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαμήνυσε πως η χώρα
µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, από τη μεριά του,
μίλησε για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως
καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισμένο
στις εξαγωγές. Συμπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήμανε πως η εμπιστοσύνη στην οικονομία θα
ενισχυθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος όπως και με την πλήρη εφαρμογή
των µεταρρυθµίσεων.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσιπρας: Η γη της ευκαιριας εχει διαπλατα ανοιχτες τις πυλες της για
επενδυσεις

«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
<...>Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Κοστέλο: Τον Ιούνιο οι αποφάσεις για την «εποµένη ηµέρα» της Ελλάδας
Πλοήγηση αναρτήσεων

Τον Ιούνιο θα ξεκαθαρίσει το εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί
πρόσθετη χρηµατοδοτική στήριξη από τους δανειστές,
ανέφερε ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στους θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο, από το βήµα
του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη η Capital Link. Ο ίδιος προσέθεσε πως σήµερα
η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και δεν φαίνεται
πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την
πορεία των µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο ο Κοστέλο
δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM,
εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των
συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους. «Τα προαπαιτούµενα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας
Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις
συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα
διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της
ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη
λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη
διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για
πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό
σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και
του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους
θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα
αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
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Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το
ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε πως ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε
εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο ίδιος είπε πως
εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και
την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέουςΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι
µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων»,
σηµείωσε.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα µε ωρίµανση πάνω από 40
χρόνια, η δέσµευση µας προς την χώρα ξεπερνά τα χρονικά
όρια του προγράµµατος. Ο ESM είναι µακροπρόθεσµος
εταίρος της Ελλάδας», είπε.
Μετέχοντας στον ίδιο πάνελ ο καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου εστίασε στην
ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µείγµατος. «Χρειαζόµαστε
ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις
επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι στη κατανάλωση», είπε.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch είπε
από την πλευρά του πως ο διεθνής οίκος εκτιµά ότι η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και
ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα
εξακολουθήσουν.
«Έχουµε την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του
προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει
ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018», ανέφερε.
Ο ίδιος εστίασε στη µείωση του πολιτικού ρίσκου και στη
σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι η επόµενη
κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των
συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί
εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
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«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο
σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM
είναι περιορισµένο», είπε.
Η Elena Duggar, στέλεχος του οίκου Moody’s είπε πως η
ανάκαµψη της ευρωζώνης θα έχει ευεργετικές επιδράσεις
στην ελληνική οικονοµία και εξέφρασε την εκτίµηση ότι
υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη
υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η
ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το δεδοµένο ότι
το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα
συνεχίζει να εφαρµόζεται και η εµπιστοσύνη θα επιστρέψει»,
ανέφερε.
Τέλος, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο
«19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσµα
στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον στην
Ελλάδα.
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του
προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την
ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων. «Έτσι, αγαπητοί
φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για
υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει,
είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.
Πηγή
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο
σχόλια
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Κοστέλλο: µετά την αξιολόγηση η συζήτηση για το χρέος
Η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλλο, µιλώντας στο
συνέδριο της Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, ο κ. Κοστέλλο δήλωσε
αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, αλλά
επισήµανε ότι και µετά την έξοδο από το µνηµόνιο η Ελλάδα πρέπει να παραµείνεις την τροχιά των
µεταρρυθµίσεων. "Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των
υπουργών Οικονοµικών στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν
τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του
χρέους", ανέφερε ο κ. Κοστέλλο. Σχολίασε ακόµη ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι
σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής...
SofokleousIn.gr ·
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».
Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ.Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε επίσης πως ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία, αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
«Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι
στη κατανάλωση» τόνισε.
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Ο Γιώργο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Κοστέλο: Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη στην Ελλάδα
Την εκτίµηση πως µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα η Ελλάδα δείχνει να µην χρειάζεται νέα χρηµατοδότηση
µετά το τέλος του υφιστάµενου προγράµµατος αλλά ότι θα πρέπει να µείνει στο δρόµο των
µεταρρυθµίσεων αρκετά χρόνια µετά το τέλος του προγράµµατος διατύπωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο στο 19ο
Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Εξάλλου σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του στο ίδιο συνέδριο ο πρωθυπουργός αναφέρει µεταξύ άλλων
πως «η Ελλαδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες».
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» σηµείωσε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει
συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Κλείνοντας τόνισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες οµάδες ξένων
επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα για το 2018 στη Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της
ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών ανάµεσα στις δύο χώρες.
Κοστέλο: Πιθανόν η Ελλάδα να µην χρειαστεί περεταίρω χρηµατοδότηση
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο µιλώντας στο ίδιο συνέδριο
όπου βρίσκεται και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε µεταξύ άλλων πως «το ερώτηµα τώρα είναι αν η
Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω χρηµατοδότηση µετά την λήξη του προγράµµατος».
Ο ίδιος εκτίµησε ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα αυτό δεν φαίνεται πιθανό διότι η «τροχιά είναι
σωστή». Ο κ. Κοστέλο υπογράµµισε µε έµφαση το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 3-4 χρόνια η
τεχνική συµφωνία ολοκληρώθηκε στην ώρα της και µέχρι στιγµής τα πράγµατα προχωρούν.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο, ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι
τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και δεν θα πρέπει να
θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας ολοκληρώνεται µε την προβλεπόµενη
για τον Αύγουστο του 2018 λήξη του προγράµµατος.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Στο ίδιο συνέδριο ο εκπρόσωπος του ESM. Λ. Τζιαµαρόλι ανέφερε πως το πακέτο των βραχυπρόθεσµων
µέτρων για το χρέος θα επιφέρουν συνολική ελάφρυνση 25 µονάδων έως το 2060 ή 6% του ΑΕΠ. Αλλά
απέφυγε να αναφερθεί στο τι θα συµβεί από δω και πέρα στο ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους .
Σηµείωσε όµως ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την
Ελλάδα.

http://www.daypress.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:02
Alexa ranking (Greece): 18927
http://www.daypress.gr/index.aspx?aid=253516

thetoc

http://newsone.gr/
Publication date: 11/12/2017 18:01
Alexa ranking (Greece): 512
http://newsone.gr/athlitika/1665542-tsipras-i-ellada-echi-epanelthi

Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει»
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Μήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει, σας
καλώ να επενδύσετε»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – "Σας περιµένουµε στην Ελλάδα"
Κάλεσµα προς επενδυτές ώστε να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Στο συνέδριο
παρουσιάστηκε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού.
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» τόνιζε στο µήνυµά του ο Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές στην χώρα µας. Σηµείωσε πως η Ελλάδα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντέκλαν Κοστέλο: Δεν χρειάζονται νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επεσήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: www.newsit.gr
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Κοστέλο: Η Ελλάδα δε θέλει άλλο πρόγραµµα, αλλά εφαρµογή των µέτρων

Κάλεσµα στους επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα
απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε,
σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα
ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων.

Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νίκολα Τζαµαρόλι, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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[TheTOC]: Κοστέλο: Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη
Την εκτίµηση πως µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα η Ελλάδα δείχνει να µην χρειάζεται νέα χρηµατοδότηση
µετά το τέλος του υφιστάµενου προγράµµατος αλλά ότι θα πρέπει να µείνει στο δρόµο των
µεταρρυθµίσεων αρκετά χρόνια µετά το τέλος του προγράµµατος διατύπωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο στο 19ο
Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Εξάλλου σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του στο ίδιο συνέδριο ο πρωθυπουργός αναφέρει µεταξύ άλλων
πως «η Ελλαδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες».
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» σηµείωσε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει
συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Κλείνοντας τόνισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες οµάδες ξένων
επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα για το 2018 στη Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: THE TOC
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Τσίπρας: Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
επενδύσεις
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει
επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Στο µήνυµα του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδόσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους», τόνισε ο πρωθυπουργός σηµειώνοντας ότι οι
αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δυο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018, είπε και πρόσθεσε ότι µε αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο
επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την λιτότητα. «Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα
και την ύφεση».
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW
ERA OF OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek #Economy
pic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums) 11 Δεκεµβρίου 2017

Παπαδηµητρίου: Καθιερώνεται νέο παραγωγικό µοντέλο
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο
θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος, όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
@dbpapadimitriou, the Minister of Economy and Development is now presenting on Investing for Growth
at our #CLGreekForum! #Economy #Development #Greek pic.twitter.com/dro9lKzIh9
— Capital Link Forums (@CL_Forums) 11 Δεκεµβρίου 2017

Ντ.Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Επισήµανε επίσης πως ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων.
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«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία, αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
«Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι
στη κατανάλωση» τόνισε.
Ο Γιώργο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει,είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Τσίπρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Ορθάνοικτες πύλες στη γη των ευκαιριών
Μήνυµα µέσω video έστειλε στους Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο Αλέξης Τσίπρας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της», ανέφερε ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του.
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά
αποτελέσµατα και πως η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου και
αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018.
Σηµείωσε επίσης ότι η ανεργία έπεσε, ενώ αυξήθηκαν στο εννεάµηνο του 2017 οι ξένες επενδύσεις.
"Οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας", σηµείωσε ο Πρωθυπουργός και
επισήµανε πως στην επόµενη ΔΕΘ οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα.
Τόνισε κλείνοντας πως "προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018.
Με αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την
λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση".
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Κοστέλο: Όχι άλλο πρόγραµµα στην Ελλάδα-Εφαρµογή µέτρων και
επενδυτικών πρότζεκτ
Για την επόµενη µέρα της Ελλάδας µίλησε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Ντέκλαν Κοστέλο.
"Δεν πρέπει να δούµε νέα πολιτικά πακέτα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ", ήταν το κεντρικό µήνυµα του εκπροσώπου της Κοµισιόν στους Θεσµούς, που
συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις του ελληνικού προγράµµατος.
"Η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη", σηµείωσε ακόµα ο
κ. Κοστέλο για να τονίσει:
"Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων".
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Πάιατ: Ευκαιρία να προχωρήσει η επενδυτική ατζέντα Ελλάδας-ΗΠΑ
Από τη Νέα Υόρκη και το Συνέδριο Capital Link ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, τόνισε
πως αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ελληνική οικονοµία.
Ο κ. Πάιατ σηµείωσε ακόµα πως στο επενδυτικό συνέδριο θα πρέπει να προχωρήσουν τα όσα
συµφωνήθηκαν ανάµεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, στο πρόσφατο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον.
Το συνέδριο "αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εµπορική και επενδυτική ατζέντα που ήταν
στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο", σηµειώνει ο Αµερικανός πρέσβης.
Made it to New York for the @CapitalLink "Invest in Greece Forum." A great chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda -- and to highlight US support for Greek
economic recovery. pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd
— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece)
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Ντ. Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη χρειάζεται η Ελλάδα
© Παρέχεται από: capital.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:04
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του
ESM εµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο?, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο

Υπενθυµίζεται ότι προ ηµερών µιλώντας στην Αθήνα από το βήµα του συνεδρίου του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου ο Declan Costello είχε µιλήσει για ένα πλαίσιο µετά-µνηµονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτηµα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουµε σε ένα πλαίσιο για το επόµενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιµα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε µιλήσει επίσης για "πολλά ριζωµένα προβλήµατα που θα παραµείνουν και µετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβληµα στους ισολογισµούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή µέχρι να µειωθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε βιώσιµα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σηµαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαµηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόµα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το µέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει µετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούµενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεµούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόµη 82 προαπαιτούµενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόµενο Μάιο- Ιούνιο µαζί µε τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα µέτρα και τα αντίµετρα µετά το 2018, αλλά
και για το χρέος.

Διαβάστε ακόµα:
Fitch: Το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018
N. Giammarioli: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
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Τσίπρας στο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει επανέλθει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τσίπρας στο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει
επανέλθει

EMAIL
Εκτύπωση
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
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έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Invest in Greece
Ελλάδα
Κοστέλο
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Με ήπια πτώση και βουτιά του τζίρου ξεκίνησε η εβδοµάδα στο Χρηµατιστήριο
Από
Δηµήτρης Τσιώνος
Με ήπια πτώση έκλεισε την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό
Δείκτη να υποχωρεί ξανά κάτω από το όριο των 740 μονάδων και τον τζίρο να παραμένει σε ιδιαίτερα
χαµηλά επίπεδα, κάτω από τα 30 εκατ. ευρω.
Με το ενδιαφέρον να παραμένει χαμηλό, οι τράπεζες εμφάνισαν μεικτά αποτελέσματα με τον κλάδο να
υποχωρεί τελικά κατά ο,73%. ΕΤΕ (+1,47%) και Eurobank (+0,07) κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, ενώ Πειραιώς
(-1,65%), Alpha (-2,33%) και Attica (-3%) έκλεισαν µε απώλειες.
Εν τω μεταξύ, ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το «19ο Ετήσιο Invest in Greece»
Συνέδριο της Capital Link. Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στη
Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισμούς. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Μάλιστα,
ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους
διεθνείς επενδυτές
Αναλυτικότερα σχετικά με την σημερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 738,47 μονάδες,
σημειώνοντας πτώση 0,30%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31,474 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
35.351.754 µετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,33%. Από τους επιµέρους δείκτες, τη µεγαλύτερη άνοδο
σηµείωσαν οι δείκτες των Βιοµηχανικών Προϊόντων (+2,32%) και των Πρώτων Υλών (+1,60%), ενώ τις
µεγαλύτερες απώλειες σηµείωσαν οι δείκτες της Υγείας (-3,99%) και των Ταξιδιών (-3,38%).
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco
(+2,44% στα 2,94 ευρώ), της Μυτιληναίος (+1,60% στα 8,83 ευρώ), της Εθνικής (+1,47% στα 0,276 ευρώ),
του ΟΛΠ (+1,42% στα 15,72 ευρώ) και των ΕΛΠΕ (+0,98% στα 7,20 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,76% στα 9,72 ευρώ, η μετοχή
διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,70 ευρώ), της Attica Bank (-3,00% στα 0,029
ευρώ), της Alpha Bank (-2,33% στα 1,59 ευρώ), της Lamda Development (-2,05% στα 6,21 ευρώ), της Πειραιώς
(-1,65% στα 2,38 ευρώ) και της Ελλάκτωρ (-1,16% στα 1,53 ευρώ).
Τον µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Eurobank µε 15.570.544 και 3.463.502
µετοχές, αντιστοίχως.
Τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν η Εθνική µε 4,295 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank µε 3,621 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 89 µετοχές, 66 πτωτικά και 41 παρέµειναν σταθερές.
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Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

http://www.lifo.gr/
Publication date: 11/12/2017 17:55
Alexa ranking (Greece): 53
http://www.lifo.gr/now/economy/172519

Κοστέλο για ελληνική οικονοµία: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018
Νέα µήνυµα προς την Αθήνα έστειλε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στους Θεσµούς,
Ντέκλαν Κοστέλο µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξάγεται στη Νέα
Υόρκη και υπογράµµισε ότι o δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς.

«Είναι φανερό ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, σε µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».

Ο κ. Κοστέλο, εµφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του
προγράµµατος και εξέφρασε την ελπίδα ότι η υλοποίηση των προαπαιτούµενων θα ανοίξει τον δρόµο για
τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε επίσης πως η
µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε πως η
Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα,
αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει επανέλθει

Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».

Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
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προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
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Α. Τσίπρας : Η Ελλάδα επέστρεψε, εδώ είναι η γη των ευκαιριών (ΒΙΝΤΕΟ)
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε ο πρωθυπουργός
µέσω video στους Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Στο µήνυµά του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επίσης µετέχει στο συνέδριο, έσπευσε µέσω twitter να στείλει
το µήνυµα ότι αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εµπορική και επενδυτική ατζέντα που
ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και να αναδείξει τη στήριξη των ΗΠΑ
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Δείτε το βίντεο:

Μηνύµατα και από τους επικεφαλείς της τρόικας για το χρέος και την αξιολόγηση στο Συνέδριο της Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη.
Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη χρειάζεται η Ελλάδα
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
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στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο
Υπενθυµίζεται ότι προ ηµερών µιλώντας στην Αθήνα από το βήµα του συνεδρίου του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου ο Declan Costello είχε µιλήσει για ένα πλαίσιο µετά-µνηµονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτηµα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουµε σε ένα πλαίσιο για το επόµενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιµα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε µιλήσει επίσης για "πολλά ριζωµένα προβλήµατα που θα παραµείνουν και µετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβληµα στους ισολογισµούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή µέχρι να µειωθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε βιώσιµα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σηµαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαµηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόµα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το µέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει µετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούµενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεµούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόµη 82 προαπαιτούµενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόµενο Μάιο- Ιούνιο µαζί µε τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα µέτρα και τα αντίµετρα µετά το 2018, αλλά
και για το χρέος.
N. Giammarioli: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Giammarioli αν και απέφυγε να
µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του
οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να
επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους. Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε
επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
Πιτσιλής: Πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
µιλώντας στο ίδιο συνέδριο απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή
υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει το απαραίτητο αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
ΠΗΓΗ πληροφοριών: euro2day.gr και capital.gr, real.gr
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Αλ. Τσίπρας στο 19ο «Invest in Greece»: Η
Ελλάδα έχει επανέλθει
dailythεss
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
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Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Τζιαµαρόλι: Οι διαπραγµατεύσεις για την αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν
γρήγορα και στην ώρα τους
Οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους, δήλωσε
από το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο
εκπρόσωπος του ESM Νίκολα Τζιαµαρόλι.
Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους, σηµείωσε ότι οι υπάρχουσες
ρυθµίσεις και οι ευνοϊκοί όροι δανεισµού του ESM επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του
χρέους.
Όπως είπε, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους το 2017 εφαρµόστηκαν µε επιτυχία, ενώ
επανέλαβε την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την
αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει», το µήνυµα Τσίπρα στο 19ο ετήσιο «Invest in Greece»
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις
πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε
για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει
ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις
εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της
στις αγορές στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το
πρώτο πάνελ του συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις
µακροοικονοµικές προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η
µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε
επίσης πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα
προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ»,
υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν
γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις
δοµικές µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα
πρωτογενή πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο
εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα
προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής
δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την
επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει» το µήνυµα Τσίπρα απ' το 19ο Ιnvest in Greece
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Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Charles Seville ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Nicola Giammarioli, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια οι
διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Henrik Johnsson παρατήρησε
πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου
σε όλες τις κατηγορίες.
To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωµα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο,
τονίζουµε ρητά ότι δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και µόνο
αυτόν. Παρακαλούµε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια µε ύβρεις θα διαγράφονται,
ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα έχει ανοικτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις
(vid)
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για
τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε
πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η
µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης
πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο
στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την
Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας
για τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις
δοµικές µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα
πρωτογενή πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την
επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
.
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Συνάντηση Ross (υπ. Εµπορίου ΗΠΑ) - Παπαδηµητρίου στην Ουάσιγκτον αύριο
(12/12)
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, βρίσκεται στις ΗΠΑ προκειµένου να
συµµετέχει στην εκδήλωση της Capital Link για την Ελλάδα
Με τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross, αναµένεται να συναντηθεί αύριο (12/12/2017)
ο Έλληνας υπουργός Οικονοµίας, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου.
Ο κ. Παπαδηµητρίου βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ καθώς συµµετείχε στο forum της Capital Link για την ελληνική
οικονοµία.
Κατά τη διάρκεια οµιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας εµφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας ενώ τόνισε ότι «οι Αµερικανοί παραµένουν κορυφαίοι επενδυτές στη χώρα µας».
Μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα «ότι θα παραµείνουν καθώς υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες
και µπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητα ανάπτυξης της οικονοµίας µας».
Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκε και ο κ. Παπαδηµητρίου αναφερόµενος στις θετικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας.
www.bankingnews.gr

Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, σε οµιλία του στο Forum που διοργανώνει το Capital Link.
Μιλώντας µέσω webcast ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «την
προηγούµενη φορά που είχα την τιµή να µιλήσω σε αυτό το Forum προσπάθησα να σας πείσω
για τις προσπάθειες της κυβέρνησής µας να οδηγήσει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή πορεία
και σας κάλεσα να λάβετε µέρος και εσείς σε αυτήν.
Αυτή τη φορά είµαι στη θέση να τονίσω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και
της κοινωνίας έχουν θετικά αποτελέσµατα».
Όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός η Ελλάδα µετά από πολλά χρόνια σε ύφεση, αρχίσει να
«ανυψώνεται», µε τα επιτεύγµατα να είναι πλέον ορατά στην πορεία της οικονοµίας, η
οποία εκτιµάται ότι θα εµφανίσει ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 2% το 2017.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εκτιµήσεις της Κοµισιόν, βάσει των οποίων η ανάπτυξη
στην Ελλάδα θα φθάσει στο 2,5% το 2018.
Η ανεργία έχει υποχωρήσει σηµαντικά, προσέθεσε ο πρωθυπουργός, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ οι ξένες επενδύσεις έχουν φθάσει στα τρία δισ.
στο εννεάµηνο, εµφανίζοντας άνοδο 69% σε ετήσια βάση.
«Οι Αµερικανοί παραµένουν οι κορυφαίοι επενδυτές στη χώρα µας και ευελπιστούµε ότι θα
παραµείνουν καθώς υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες και µπορούν να
επωφεληθούν από την ικανότητα ανάπτυξης της οικονοµίας µας», υπογράµµισε ο
πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας προσέθεσε ότι η απόφαση οι ΗΠΑ να είναι η τιµώµενη χώρα στην ΔΕΘ του 2018
αποδεικνύει την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις σχέσεις µεταξύ Ελλάδα και ΗΠΑ.
«Το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει εξέλθει του µνηµονίου και θα ξεκινά µία νέα εποχή.
Μία εποχή εκτός λιτότητας και ύφεσης.
Μία εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και φυσικά ευηµερίας.
Ως εκ τούτου η Γη των Ευκαιριών έχει ανοικτές τις πύλες της για ιδιαίτερα επικερδείς
επενδύσεις.
Η Ελλάδα επέστρεψε.
Είναι εδώ», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Παπαδηµητρίου (υπ. Οικονοµίας): Οι µεταρρυθµίσεις θα βελτιώσουν την επιστοσύνη
στην ελληνική οικονοµία
Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας ανέλυσε ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δ. Παπαδηµητρίου, µιλώντας στο Forum που διοργάνωσε η Capital Link.
«Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017
είναι το σηµείο ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Η επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ) της Κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό
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µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Αυτό το µοντέλο βασίζεται στην ενισχυµένη εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή διεθνών
εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέµενης αξίας και γνώσης
αντιστοίχως και στην απασχόληση του υψηλής ειδίκευσης και καλά επιµορφωµένου
ανθρώπινου δυναµικού.
Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα
πιο θετικές.
Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε την πλήρη εφαρµογή
του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων», υπογράµµισε χαρακτηριστικά.
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Κοστέλο: Ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του
ESM εµφανίστηκε ο Ντέγκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον
δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.

«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», δήλωσε όπως
µεταδίδει ο ανταποκριτής της Ελεύθερου Τύπου.

Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.

Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».

Νίκολα Τζιαµαρόλι: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Νίκολα Τζιαµαρόλι. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Ειδικότερα, ο κ. Τζιαµαρόλι είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.

Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια. «Με δάνεια
προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα οφέλη από
τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα».
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Γ. Πιτσιλής: Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.
Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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711 εκατ. ευρώ στα ταµεία από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων

Η ρύθµιση στέφθηκε µε επιτυχία, σύµφωνα µε τον Γιώργο
Πιτσιλή
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για την τρίτη
ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία
σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.

Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε
τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών
και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50%
των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο
90%.
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Κοστέλο: Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη
Ο ίδιος εκτίµησε ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα αυτό δεν φαίνεται πιθανό διότι η «τροχιά είναι
σωστή».
Την εκτίµηση πως µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα η Ελλάδα δείχνει να µην χρειάζεται νέα χρηµατοδότηση
µετά το τέλος του υφιστάµενου προγράµµατος αλλά ότι θα πρέπει να µείνει στο δρόµο των
µεταρρυθµίσεων αρκετά χρόνια µετά το τέλος του προγράµµατος διατύπωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο
στο 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Εξάλλου σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του στο ίδιο συνέδριο ο πρωθυπουργός αναφέρει µεταξύ άλλων
πως «η Ελλαδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονοµία
ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες».
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της» σηµείωσε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει
συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Κλείνοντας τόνισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες οµάδες ξένων
επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα για το 2018 στη Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της
ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών ανάµεσα στις δύο χώρες.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο µιλώντας στο ίδιο συνέδριο
όπου βρίσκεται και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε µεταξύ άλλων πως «το ερώτηµα τώρα είναι αν η
Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω χρηµατοδότηση µετά την λήξη του προγράµµατος».
Ο ίδιος εκτίµησε ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα αυτό δεν φαίνεται πιθανό διότι η «τροχιά είναι
σωστή». Ο κ. Κοστέλο υπογράµµισε µε έµφαση το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 3-4 χρόνια η
τεχνική συµφωνία ολοκληρώθηκε στην ώρα της και µέχρι στιγµής τα πράγµατα προχωρούν.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο, ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι
τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και δεν θα πρέπει να
θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας ολοκληρώνεται µε την προβλεπόµενη
για τον Αύγουστο του 2018 λήξη του προγράµµατος.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Στο ίδιο συνέδριο ο εκπρόσωπος του ESM. Λ. Τζιαµαρόλι ανέφερε πως το πακέτο των βραχυπρόθεσµων
µέτρων για το χρέος θα επιφέρουν συνολική ελάφρυνση 25 µονάδων έως το 2060 ή 6% του ΑΕΠ. Αλλά
απέφυγε να αναφερθεί στο τι θα συµβεί από δω και πέρα στο ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους .
Σηµείωσε όµως ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την
Ελλάδα.
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Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018

Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018
Νέα µήνυµα προς την Αθήνα και το αφήγηµα περί «καθαρής εξόδου από τα µνηµόνια» έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο
υπογράµµισε ότι o δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση η προσπάθεια
αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας δεν τερµατίζεται τον Αύγουστο του 2018, µε τη λήξη του
υφιστάµενου προγράµµατος, αλλά ότι θα απαιτηθούν πολλά ακόµη χρόνια µεταρρυθµίσεων.
«Είναι φανερό ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, σε µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Ο κ. Κοστέλο, εµφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του
προγράµµατος και εξέφρασε την ελπίδα ότι η υλοποίηση των προαπαιτούµενων θα ανοίξει τον δρόµο για
τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
«Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, και ελπίζω ότι αυτοί τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηµείωσε επίσης πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές
οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων
του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
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[Euro2day]: Κοστέλο: Ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της
εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια», δηλώνει ο D. Costello.
Μακροπρόθεσµος εταίρος της Ελλάδας ο ESM, συµπληρώνει ο Ν. Τζιαµαρόλι.
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε ο Ντέγκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, εκφράζοντας παράλληλα την
ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της
ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», δήλωσε όπως
µεταδίδει ο ανταποκριτής της Ελεύθερου Τύπου .
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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[Tribune]: Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για επικερδείς
επενδύσεις
Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα.
Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ
κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018.
Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από τη
λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: TRIBUNE
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Παπαδηµητρίου (υπ. Οικονοµίας): Οι µεταρρυθµίσεις θα βελτιώσουν την
επιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία
Η Ελλάδα βιώνει επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση
Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας ανέλυσε ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Δ. Παπαδηµητρίου, µιλώντας στο Forum που διοργάνωσε η Capital Link.
«Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Η επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική (ΕΑΣ) της Κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις
επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές.
Αυτό το µοντέλο βασίζεται στην ενισχυµένη εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή διεθνών εµπορεύσιµων
αγαθών και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέµενης αξίας και γνώσης αντιστοίχως και στην απασχόληση του
υψηλής ειδίκευσης και καλά επιµορφωµένου ανθρώπινου δυναµικού.
Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές.
Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε την πλήρη εφαρµογή του
προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων», υπογράµµισε χαρακτηριστικά.
www.bankingnews.gr
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Αικατερίναρη (Υπερταµείο Αποκρατικοποιήσεων): Ποιοι είναι οι τέσσερις
βασικοί στόχοι για στήριξη της οικονοµίας
Πρέπει να εστιάσουµε και να αξιοποιήσουµε τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της οικονοµίας µας
Τη χρησιµότητα της Ελληνικής Εταιρίας Συµµετοχών και Περιουσίας (Υπερταµείο
Αποκρατικοποιήσεων) για την ελληνική οικονοµία, τόνισε η επικεφαλής της, Ουρανία
(Ράνια) Αικατερίναρη, µιλώντας στο Forum που διοργανώνει η Capital Link.
Όπως υπογράµµισε «η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ») και η
εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά
σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων
πρακτικών.
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
www.bankingnews.gr
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[Real]: Προσκλητήριο Τσίπρα στους αµερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα
επέστρεψε, εδώ είναι η γη των ευκαιριών (ΒΙΝΤΕΟ)
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο πρωθυπουργός.
Στο µήνυµά του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα. Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου
και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για
την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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[Ζούγκλα]: Fitch: Η οικονοµική και πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα φέρνει
και… αναβάθµιση
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής του Οίκου,
Charles Seville.
Μιλώντας στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, εξήγησε, ότι ο
διεθνής οίκος εκτιµά πως η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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[Enikonomia]: Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί νέα χρηµατοδότηση η Ελλάδα –
Μακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων
Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω χρηµατοδότηση για την Ελλάδα µετά τη λήξη
του προγράµµατος ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των Θεσµών, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link στη Ν. Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η
τροχιά είναι σωστή».
Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», ενώ επεσήµανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και
µετά το τέλος του προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ENIKONOMIA
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[Ζούγκλα]: Moody’s: Η ανάπτυξη επιστρέφει στην Ευρωζώνη
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόµενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η Εlena Duggar στο πλαίσιο του «19ου Ετήσιου Invest in Greece» Συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
«Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής
νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης.
Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από αυτή την περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης
του πραγµατικού ΑΕΠ…».
Τέλος, εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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Moody’s: Η ανάπτυξη επιστρέφει στην Ευρωζώνη
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόµενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η Εlena Duggar στο πλαίσιο του «19ου Ετήσιου Invest in Greece» Συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
«Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής
νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης.
Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα
επωφεληθεί από αυτή την περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης
του πραγµατικού ΑΕΠ...».
Τέλος, εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».
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Fitch: Η οικονοµική και πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα φέρνει και…
αναβάθµιση
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής του Οίκου,
Charles Seville.
Μιλώντας στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, εξήγησε, ότι ο
διεθνής οίκος εκτιµά πως η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
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Πάιατ: Ευκαιρία να προχωρήσει η επενδυτική ατζέντα Ελλάδας-ΗΠΑ

Πάιατ: Ευκαιρία να προχωρήσει η
επενδυτική ατζέντα Ελλάδας-ΗΠΑ
Οικονοµία

Από τη Νέα Υόρκη και το Συνέδριο Capital Link ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, τόνισε
πως αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ελληνική
οικονοµία.ΠάιατΕΛΛΑΔΑΗΠΑΕπενδύσεις
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Προσκλητήριο Τσίπρα στους αµερικανούς επενδυτές: Η Ελλάδα επέστρεψε,
εδώ είναι η γη των ευκαιριών (ΒΙΝΤΕΟ)

Προσκλητήριο Τσίπρα στους αµερικανούς
επενδυτές: Η Ελλάδα επέστρεψε, εδώ είναι η
γη των ευκαιριών (ΒΙΝΤΕΟ)
Οικονοµία

«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της», το µήνυµα του
πρωθυπουργού στους συµµετέχοντες στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το tweet του
Αµερικανού πρέσβη για την ελληνική οικονοµία.
Δείτε περισσότερα: real.gr
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Κοστέλο: Τον Ιούνιο οι αποφάσεις για την «εποµένη ηµέρα» της Ελλάδας
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Θανάσης Κουκάκης
Τον Ιούνιο θα ξεκαθαρίσει το εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί πρόσθετη χρηµατοδοτική στήριξη από τους
δανειστές, ανέφερε ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς,
Ντέκλαν Κοστέλο, από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη η Capital Link. Ο ίδιος προσέθεσε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και δεν
φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των µεταρρυθµίσεων και
των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους. «Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα
διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα
δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε
πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο
ίδιος είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του
2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι µεγαλύτερη
από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων», σηµείωσε.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα µε ωρίµανση πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την χώρα ξεπερνά τα
χρονικά όρια του προγράµµατος. Ο ESM είναι µακροπρόθεσµος εταίρος της Ελλάδας», είπε.
Μετέχοντας στον ίδιο πάνελ ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου
εστίασε στην ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µείγµατος. «Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που
θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι στη κατανάλωση», είπε.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch είπε από την πλευρά του πως ο διεθνής οίκος
εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
«Έχουµε την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018»,
ανέφερε.
Ο ίδιος εστίασε στη µείωση του πολιτικού ρίσκου και στη σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι
η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός
που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε.
Η Elena Duggar, στέλεχος του οίκου Moody’s είπε πως η ανάκαµψη της ευρωζώνης θα έχει ευεργετικές
επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία και εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να
ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
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«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει», ανέφερε.
Τέλος, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές
να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα.
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων. «Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές
τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», είπε.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Για την επόµενη µέρα της Ελλάδας µίλησε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο Ντέκλαν
Κοστέλο.ΚοστέλοΕΛΛΑΔΑCapital Link
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Τσίπρας σε Αµερικανούς επενδυτές: Ορθάνοικτες πύλες στη γη των ευκαιριών

Τσίπρας σε Αµερικανούς επενδυτές:
Ορθάνοικτες πύλες στη γη των ευκαιριών
Πολιτική

Μήνυµα µέσω video έστειλε στους Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο Αλέξης Τσίπρας.ΤσίπραςΕπενδύσειςΗΠΑ
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Κοστέλλο: µετά την αξιολόγηση η συζήτηση για το χρέος
Η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλλο, µιλώντας στο
συνέδριο της Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Παράλληλα, ο κ. Κοστέλλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
του προγράµµατος του ESM, αλλά επισήµανε ότι και µετά την έξοδο από το µνηµόνιο η Ελλάδα πρέπει να
παραµείνεις την τροχιά των µεταρρυθµίσεων.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», ανέφερε ο κ.
Κοστέλλο.
Σχολίασε ακόµη ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη
λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018. Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό
περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα
µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος».
Τζιαµαρόλι: Πέτυχαν τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος
Ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς Νίκολα Τζιαµαρόλι αναφέρθηκε στις επιτυχηµένη εφαρµογή των
βραχυπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του
ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της
χώρας κατά 25% µέχρι το 2060, αντί για 20% που ήταν η αρχική εκτίµηση.
Εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των αγορών και
ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια. «Με δάνεια προς την
Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα οφέλη από τους
προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας µακροπρόθεσµος
εταίρος για την Ελλάδα».
Αργότερα, στο ίδιο συνέδριο θα µιλήσει και ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
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«Η Ελλάδα έχει επανέλθει», το µήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο 19ο «Invest in Greece»
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το «Capital Link», ο Αλ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε
για τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες»: Ο Πρωθυπουργός καλεί για
επενδύσεις
Κάλεσµα για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, µε µήνυµά του στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για επικερδείς
επενδύσεις. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Στο µήνυµά του
ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά
αποτελέσµατα, αφού η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και το ΑΕΠ
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2018.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» είπε ο πρωθυπουργός κάνοντας ειδική µνεία στο
µέγεθος των αµερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λήξη του ελληνικού προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, λέγοντας ότι η
κυβέρνηση είναι απόλυτα εστιασµένη στο επόµενο κεφάλαιο της χώρας, σε µια εποχή ανάπτυξης πέρα από
τη λιτότητα και την ύφεση.
newmoney.gr
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Fitch: Ουσιαστική ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα το 2018
Την πεποίθηση ότι εντός του 2018 η Ελλάδα θα λάβει από το Eurogroup ουσιαστική ελάφρυνση χρέους,
εξέφρασε ο ανώτερος διευθυντής του οίκου Fitch Τσαρλς Σεβίλ.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, το στέλεχος της Fitch ανέφερε πως «η θετική
οπτική της αξιολόγησης [σ.σ. του οίκου προς την Ελλάδα] αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη
αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι
το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ο κ. Σεβίλ υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που ο οίκος αξιολόγησης εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η
µείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη
κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που
αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση
θα αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», κατέληξε.
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Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για επικερδείς
επενδύσεις
Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι σε θέση
να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε
ισχυρά αποτελέσµατα.
Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης,
αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ
κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες
επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους»
τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι Αµερικανοί
επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και
αναµένει να συνεχίσουν να είναι, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί
των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι ΗΠΑ θα
είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η
Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018.
Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από τη
λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.
Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επίσης µετέχει στο συνέδριο, έσπευσε µέσω twitter να στείλει
το µήνυµα ότι αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εµπορική και επενδυτική ατζέντα που
ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και να αναδείξει τη στήριξη των ΗΠΑ
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
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Κοστέλο: Δεν θα χρειαστεί νέα χρηµατοδότηση η Ελλάδα – Μακρύς ο δρόµος
των µεταρρυθµίσεων
Δεν θεωρεί πιθανή µε τα σηµερινά δεδοµένα µια περαιτέρω χρηµατοδότηση για την Ελλάδα µετά τη λήξη
του προγράµµατος ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη στο twitter της, ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των Θεσµών, µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της
Capital Link στη Ν. Υόρκη, είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόµενο, καθώς η
τροχιά είναι σωστή».
Ο Κοστέλο υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», ενώ επεσήµανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις και
µετά το τέλος του προγράµµατος, καθώς ο δρόµος είναι µακρύς.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η
ανάπτυξη».

#ΚΟΣΤΕΛΟ #ΘΕΣΜΟΙ #CAPITAL LINK #ΕΛΛΑΔΑ #ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
share
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Κάλεσµα Τσίπρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Κάλεσµα για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, µε µήνυµά του στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για επικερδείς
επενδύσεις. Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Στο µήνυµά του
ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά
αποτελέσµατα, αφού η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και το ΑΕΠ
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2018.
«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» είπε ο πρωθυπουργός κάνοντας ειδική µνεία στο
µέγεθος των αµερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λήξη του ελληνικού προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, λέγοντας ότι η
κυβέρνηση είναι απόλυτα εστιασµένη στο επόµενο κεφάλαιο της χώρας, σε µια εποχή ανάπτυξης πέρα από
τη λιτότητα και την ύφεση.
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Επαφές Ευ. Τσακαλώτου µε επενδυτές στην Νέα Υόρκη (Πρόγραµµα)
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης συµµετέχει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλωτος, απευθύνοντας την κεντρική
οµιλία κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση βρίσκονται και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε
(Declan Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από
πλευράς ESM). Μήνυµα εξ’ αποστάσεως απήυθηνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Αύριο, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Οι επαφές Τσακαλώτου έχουν ιδιαίτερη σηµασία ιδίως µετά την επισήµανση του επικεφαλής της
Κοµισιόν στο Κουαρτέτο Ντέκλαν Κοστέλο την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα πως «όροι όπως
καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες εκφράσεις». Το µήνηµα προς τα
κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων µνηµονιακού
τύπου ήταν σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο
του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο
πρωθυπουργός σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του χαρακτήρισε µάλιστα την Ελλάδα "γη της ευκαιρίας
που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές να
γίνουν µέρος της ανάκαµψης της χώρας.
Ανοίγοντας την παρέµβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, επεσήµανε: "την τελευταία φορά που σας απηύθυνα
το λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να
βρεθεί και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την
προσπάθεια".
Όπως συµπλήρωσε ο πρωθυπουργός, "πράγµατι σήµερα είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα".
Αναφερόµενος στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, τόνισε ότι η "ελληνική οικονοµία, µετά από
χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017,
και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό
της ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες
ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε
το 2016".
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Ο Αλ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι "όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να υπεραποδώσει η Ελλάδα των
δηµοσιονοµικών στόχων αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις ελληνικές
επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας".
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ σηµείωσε πως "η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ
επίτιµος καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον
αφορά στο να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας
καλωσορίσουµε στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον. Πριν από αυτό, το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα
προσαρµογής και θα είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση.
Και θα έχουµε ανάπτυξη, επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία".
Εποµένως, κατέληξε ο ίδιος: "Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της".

.
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Επαφές Τσακαλώτου στη Ν. Υόρκη-Συζήτηση για το προϋπολογισµό στη Βουλή
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ο κεντρικός οµιλητής σήµερα στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη µε τίτλο «Επενδύστε στην Ελλάδα». Ο υπουργός θα έχει
συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Εν τω µεταξύ ξεκινά στην ολοµέλεια της Βουλής η
συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 που είναι προγραµµατισµένο να ψηφισθεί στις 19 Δεκεµβρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Μετά την οµιλία του θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 µ.µ
στον χώρο του συνεδρίου.
Αύριο. Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Περισσότερα Εδώ!
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Κοστέλο: Η «αναµόρφωση» της ελληνικής οικονοµίας θα συνεχιστεί και µετά το
2018
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε ο Ντέγκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, εκφράζοντας παράλληλα
την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών
Οικονοµικών στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις
συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και
του δικαστικού συστήµατος».
Νίκολα Τζιαµαρόλι: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους κινήθηκε ο εκπρόσωπος του ESM Νίκολα
Τζιαµαρόλι. Στην ουσία απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους
αλλά προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις
καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του
χρέους. Μια θέση, όµως, που αντικρούει στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Τζιαµαρόλι είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης
του χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους - ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060, µια
µείωση µεαγλύτερη των αρχικών προβλέψεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια. «Με
δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι
ένας µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα».
.
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Τσίπρας: «Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας»
Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον
στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε
πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.
Ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο από το βήµα του
19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece είπε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και δεν
φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των µεταρρυθµίσεων και
των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο, ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι
τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα
δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε
πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο
ίδιος είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του
2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι µεγαλύτερη
από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων», σηµείωσε.
Πηγή: cnn.gr
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Τσίπρας σε επενδυτές: «Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας»
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον
στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε
πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.
The Prime Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW ERA OF
OPPORTUNITY FOR GREECE at our #CLGreekForum! #Greek #Economy pic.twitter.com/2rZOixeQLJ
— Capital Link Forums (@CL_Forums)
Ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο από το βήµα
του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece είπε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και
δεν φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των
µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο, ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω
ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν
τη βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα
δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε
πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο
ίδιος είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του
2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι µεγαλύτερη
από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων», σηµείωσε.

«Με δάνεια προς την Ελλάδα µε ωρίµανση πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την χώρα ξεπερνά τα
χρονικά όρια του προγράµµατος. Ο ESM είναι µακροπρόθεσµος εταίρος της Ελλάδας», είπε.
Μετέχοντας στον ίδιο πάνελ ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου
εστίασε στην ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µείγµατος. «Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που
θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι στη κατανάλωση», είπε.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch είπε από την πλευρά του πως ο διεθνής οίκος
εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
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«Έχουµε την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018»,
ανέφερε.
Ο ίδιος εστίασε στη µείωση του πολιτικού ρίσκου και στη σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι
η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός
που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε.
Η Elena Duggar, στέλεχος του οίκου Moody’s είπε πως η ανάκαµψη της ευρωζώνης θα έχει ευεργετικές
επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία και εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να
ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει», ανέφερε.
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Κοστέλο: Ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια», δηλώνει ο D. Costello. Μακροπρόθεσµος εταίρος της
Ελλάδας ο ESM, συµπληρώνει ο Ν. Τζιαµαρόλι.
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε ο Ντέγκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, εκφράζοντας παράλληλα την
ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της
ελάφρυνσης του χρέους. «Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση
των υπουργών Οικονοµικών στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα
ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», δήλωσε όπως µεταδίδει ο ανταποκριτής της Ελεύθερου Τύπου . Παράλληλα ο κ.
Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018. Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική
ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα
χρόνια . Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό
σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις
ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος». Νίκολα
Τζιαµαρόλι: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το
ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM Νίκολα Τζιαµαρόλι. Αν και απέφυγε να
µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του
οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να
επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους . Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε
επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ειδικότερα, ο κ. Τζιαµαρόλι είπε πως εφαρµόστηκαν µε
επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση
του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της
χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των
αρχικών εκτιµήσεων. Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την
εµπιστοσύνη των αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα
χρόνια. «Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια , η δέσµευσή µας προς την
Ελλάδα και τα οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο
ESM είναι ένας µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα».
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Fitch: Ουσιαστική ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα το 2018
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μήνυµα Ντ. Κοστέλο: Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις
µετά...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Την πεποίθηση ότι εντός του 2018 η Ελλάδα θα λάβει από το Eurogroup ουσιαστική ελάφρυνση χρέους,
εξέφρασε ο ανώτερος διευθυντής του οίκου Fitch Τσαρλς Σεβίλ.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, το στέλεχος της Fitch ανέφερε πως «η θετική
οπτική της αξιολόγησης [σ.σ. του οίκου προς την Ελλάδα] αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη
αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι
το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ο κ. Σεβίλ υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που ο οίκος αξιολόγησης εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η
µείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη
κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που
αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση
θα αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», κατέληξε.
TAGS
FITCH EUROGROUP ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Moody’s: Η ανάπτυξη επιστρέφει στην Ευρωζώνη
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόμενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η Εlena Duggar στο πλαίσιο του "19ου Ετήσιου Invest in Greece" Συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
"Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 μέσα από την στήριξη μιας ευνοϊκής
νομισματικής πολιτικής και της σημαντικής πιστωτικής βελτίωσης. Περιμένουμε μια ισχυρή και ευρείας
κλίμακας οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή την περιφερειακή
ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ...".
Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
"Υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα στα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδομένο ότι το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής θα συνεχίζει να εφαρμόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει".
Capital Link
Moody's
Ελλάδα
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Ντ. Κοστέλο: Μεταρρυθµίσεις για πολλά χρόνια ακόµη χρειάζεται η Ελλάδα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:04
Αισιόδοξος για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος του
ESM εμφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα των θεσμών, Ντέκλαν
Κοστέλο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων θα
ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι μεταρρυθμίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονομικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς και ότι σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των
δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών μιλώντας στην Αθήνα από το βήμα του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου ο Declan Costello είχε μιλήσει για ένα πλαίσιο μετά-μνημονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτημα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο για το επόμενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιμα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε μιλήσει επίσης για "πολλά ριζωμένα προβλήματα που θα παραμείνουν και μετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβλημα στους ισολογισμούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια μέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή μέχρι να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε βιώσιμα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαμηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το μέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούμενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεμούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόμη 82 προαπαιτούμενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόμενο Μάιο- Ιούνιο μαζί με τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα μέτρα και τα αντίμετρα μετά το 2018,αλλά
και για το χρέος.

Capital Link
Decklan Costello
Θεσµοί
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας
Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον
στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε
πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.
Ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο από το βήµα του
19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece είπε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και δεν
φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των µεταρρυθµίσεων και
των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι
τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα
δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε
πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο
ίδιος είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του
2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι µεγαλύτερη
από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων», σηµείωσε.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα µε ωρίµανση πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την χώρα ξεπερνά τα
χρονικά όρια του προγράµµατος. Ο ESM είναι µακροπρόθεσµος εταίρος της Ελλάδας», είπε.
Μετέχοντας στον ίδιο πάνελ ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου
εστίασε στην ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µείγµατος. «Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που
θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι στη κατανάλωση», είπε.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch είπε από την πλευρά του πως ο διεθνής οίκος
εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
«Έχουµε την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018»,
ανέφερε.
Ο ίδιος εστίασε στη µείωση του πολιτικού ρίσκου και στη σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι
η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός
που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
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αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε.
Η Elena Duggar, στέλεχος του οίκου Moody’s είπε πως η ανάκαµψη της ευρωζώνης θα έχει ευεργετικές
επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία και εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να
ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει», ανέφερε.

cnn

http://www.dealnews.gr/
Publication date: 11/12/2017 16:59
Alexa ranking (Greece): 2293
http://www.dealnews.gr/roi/item/219285-%CE%9F-%CE%9A%CE%BF%CF%83%CF%...

Ο Κοστέλο ζητά και άλλα µέτρα
Στον βωµό της Ανάπτυξης

Για να είναι βιώσιµη η οικονοµική ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας χρειάζεται διατήρηση της
εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων, δήλωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο, εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους
Θεσµούς από το «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων» είπε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας ότι η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.

Παράλληλα, εκτίµησε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα πολιτικά πακέτα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών projects».
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«Απόβαση» Τσακαλώτου τραπεζιτών και επιχειρηµατιών στη Νέα Υόρκη
Κυβερνητικά στελέχη µε επικεφαλής τον υπουργό οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιχειρηµατίες και
εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν απόψε το «παρών» στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Σήµερα Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος
του συνεδρίου ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου. Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών
θα παραβρεθεί στην ειδική […]
The post «Απόβαση» Τσακαλώτου τραπεζιτών και επιχειρηµατιών στη Νέα Υόρκη appeared first on
Paraskhnio.gr.
Πηγή: paraskhnio.gr
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Τι γυρεύει ο Κορεάτης στη Νέα Υόρκη; Οι επαφές Παναγιωτάκη µε επενδυτές
για τα πλάνα της ΔΕΗ

Βασικός στόχος του ταξιδιού του επικεφαλής της
ΔΕΗ δεν είναι τόσο η προσέλκυση ενδιαφέροντος
για το επικείμενο market test των λιγνιτικών
µονάδων όσο η σύναψη ευρύτερων συνεργασιών
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για την
επόμενη
ημέρα της
ΔΕΗ
και
βεβαίως
συνεργασιών με ξένους επενδυτές που
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας
αλλά και της ευρύτερης περιοχής, βρίσκεται ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης.
Έτσι από το βράδυ της Παρασκευής (8/12) ο επικεφαλής της ΔΕΗ
βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους
ενεργειακών εταιριών και funds σε μία προσπάθεια να προσελκύσει
επενδυτές από το εξωτερικό στα διάφορα projects που σχεδιάζει για την
επόµενη ηµέρα της επιχείρησης.
Η προσέλκυση ενδιαφέροντος στο market test για την πώληση των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι ένα από τα ζητούμενα για τον κ.
Παναγιωτάκη, αλλά όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές δεν είναι ο
κεντρικός στόχος των επαφών του στις ΗΠΑ όπου πήγε με αφορμή το
συνέδριο της Capital Link, όμως έχει προγραμματίσει επαφές και
συζητήσεις πέραν του συνεδρίου.
Οι επαφές του κ. Παναγιωτάκη στις ΗΠΑ έρχονται σε συνέχεια του
πρόσφατου ταξιδιού του στην Κορέα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα
οδηγήσει σε συνεργασία με την κορεατική KEPCO, ενώ είναι γνωστές
οι επαφές του µε την κινεζική αγορά.
Αυτές βρίσκονται στην κατεύθυνση των projects των ανανεώσιμων
πηγών, όπου η ΔΕΗ ετοιμάζει ευρύ πρόγραμμα σε Ελλάδα και
Βαλκάνια και χτίζει συµµαχίες µε διεθνείς παίκτες.
Επέκταση σε γειτονικά κράτη και νέους τοµείς
Στα σχέδια της ΔΕΗ για την επόμενη ημέρα περιλαμβάνονται ακόμα η
δραστηριοποίηση στις γειτονικές αγορές, Αλβανία, Βουλγαρία,
Τουρκία κλπ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η επέκταση στην αγορά
φυσικού αερίου.
Στα περισσότερα από τα projects που εξετάζει σήμερα η διοίκηση του
οµίλου θα ήθελε τη συµµετοχή τρίτων επενδυτών.
Στον τομέα των ΑΠΕ έχει ήδη προαναγγείλει την απόφαση της να
αναπτύξει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 250 MW σε πρώην
λιγνιτορυχεία της Κοζάνης.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια
προσέλκυσης επενδυτών μεταξύ των ελληνικών βιομηχανικών
επιχειρήσεων, τις οποίες κάλεσε να επενδύσουν στην παραγωγή
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ηλεκτρισµού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται επαφές με εταιρίες όπως η
Αλουμίνιον, η Χαλκόρ, οι τσιμεντοβιομηχανίες ΑΓΕΤ-Ηρακλής και
Τιτάν, η ΕΛΒΑΛ, καθώς και τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ και Μότορ Οιλ.
Πάντως επί του παρόντος τμήμα των βιομηχάνων είναι επιφυλακτικό,
εν αναμονή πιο συγκεκριμένων προτάσεων, όπως ανέφερε πρόσφατα
στο WorldEnergyNews στέλεχος μεγάλου βιομηχανικού ομίλου της
χώρας.
Παρά ταύτα όμως θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας στο κόστος ρεύµατος.
www.worldenergynews.gr

http://www.olatanea.gr/
Publication date: 11/12/2017 16:55
Alexa ranking (Greece): 8075
http://www.olatanea.gr/tsipras-se-amerikanous-ependites-elate-sti-gi-tis-efkerias-ec...

Τσίπρας σε αµερικανούς επενδυτές: Ελάτε στη γη της ευκαιρίας – Έχει
ανοιχτές πόρτες για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις
Κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας µιλώντας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων, µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος
τον Αύγουστο του 2018.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά
κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος
της».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικονοµικά µεγέθη δείχνουν πως η ελληνική
οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει και να επιστρέφει στον δρόµο της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο θετικό ρυθµό ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας αλλά και την
αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων:
• Ανάπτυξη: 2% για το 2018
• Ανεργία: Μείωση κατά 6% από το 2015
• Άµεσες ξένες επενδύσεις Αύξηση 69% τους πρώτους εννιά µήνες του 2017 συγκριτικά µε το 2016
Υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην
υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η
εν λόγω βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της
υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες οµάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η
τιµώµενη χώρα για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε,
καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των
επιχειρηµατικών δεσµών ανάµεσα στις δύο χώρες.
Πηγή: bankwars.gr
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Τσίπρας σε Αµερικανούς επενδυτές:Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες
πύλες
Μήνυµα µέσω video έστειλε στους Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο Αλέξης Τσίπρας.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της», ανέφερε ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του.
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά
αποτελέσµατα και πως η ελληνική οικονοµία µετά από χρόνια ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου και
αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018.
Σηµείωσε επίσης ότι η ανεργία έπεσε, ενώ αυξήθηκαν στο εννεάµηνο του 2017 οι ξένες επενδύσεις.
"Οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας", σηµείωσε ο Πρωθυπουργός και
επισήµανε πως στην επόµενη ΔΕΘ οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα.
Τόνισε κλείνοντας πως "προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα, τον Αύγουστο του 2018.
Με αυτό το δεδοµένο είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από την
λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση".
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«Μην εφησυχάζετε» το µήνυµα Κοστέλο: Μακρύς ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων
«Μην εφησυχάζετε», είναι το µήνυµα του Ντέκλαν Κοστέλο κόντρα στις κυβερνητικές
«κορώνες» για «καθαρή έξοδο» της χώρας από την επιτροπεία και τα µνηµόνια µε τη λήξη
του ελληνικού προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος», υπογράµµισε ο Κοστέλο.
Πάντως, ο ίδιος εµφανίστηκε αισιόδοξος όσον αφορά την πορεία της γ΄αξιολόγησης, τονίζοντας
παράλληλα πως η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών στο Γιούρογκρουπ
της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή
επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους», σηµείωσε.
https://www.xrimaonline.gr/mhn-efyshxazete-to-mhnyma-kostel-makrys-o-dromos-twnmetarrythmisewn/https://www.xrimaonline.gr/wp-content/uploads/2017/12/kostelo.jpghttps://www.xrimaonline.gr/wpcontent/uploads/2017/12/kostelo-150x150.jpg2017-12-11T16:46:18+00:00News
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«Μην εφησυχάζετε», είναι το µήνυµα του Ντέκλαν Κοστέλο κόντρα στις κυβερνητικές «κορώνες» για
«καθαρή έξοδο» της χώρας από την επιτροπεία και τα µνηµόνια µε τη λήξη του ελληνικού προγράµµατος
τον Αύγουστο του 2018.Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η
Capital Link στη Νέα...
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Τσίπρας σε επενδυτές: Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας
Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον
στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε
στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε
πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.
Ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο από το βήµα του
19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece είπε πως σήµερα η τροχιά του προγράµµατος είναι καλή και δεν
φαίνεται πιθανό ένα νέο πρόγραµµα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των µεταρρυθµίσεων και
των επενδύσεων.
Απευθυνόµενος στο πολυπληθές ακροατήριο ο Κοστέλο δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχηµένη
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι
η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Τα προαπαιτούµενα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι
τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους», είπε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«Η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων
για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο Νικολά Τζιαµαριόλι, ο εκπρόσωπος του ESM στους θεσµούς τόνισε και εκείνος πως σε αντίθεση µε τα
δύο προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο εκπρόσωπος του ESM απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους και τόνισε
πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δανείζει µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους την Ελλάδα. Ο
ίδιος είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους εντός του
2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων θα
µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. «Αυτή η µείωση είναι µεγαλύτερη
από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων», σηµείωσε.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα µε ωρίµανση πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την χώρα ξεπερνά τα
χρονικά όρια του προγράµµατος. Ο ESM είναι µακροπρόθεσµος εταίρος της Ελλάδας», είπε.
Μετέχοντας στον ίδιο πάνελ ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου
εστίασε στην ανάγκη αλλαγής του οικονοµικού µείγµατος. «Χρειαζόµαστε ένα νέο οικονοµικό µοντέλο που
θα στηρίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και όχι στη κατανάλωση», είπε.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch είπε από την πλευρά του πως ο διεθνής οίκος
εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
«Έχουµε την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να
δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018»,
ανέφερε.
Ο ίδιος εστίασε στη µείωση του πολιτικού ρίσκου και στη σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι
η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός
που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
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αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε.
Η Elena Duggar, στέλεχος του οίκου Moody’s είπε πως η ανάκαµψη της ευρωζώνης θα έχει ευεργετικές
επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία και εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να
ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει», ανέφερε.
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Οι Θεσµοί βλέπουν λιτότητα και αυστηρή προσαρµογή για αρκετά ακόµα
χρόνια
Ένα boost εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία προσπάθησαν να δώσουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, που αυτή τη φορά
αποσκοπεί στην άντληση χρήµατος και όχι απλώς στην ανταλλαγή οµολόγων.
Οι οµιλητές εξέφρασαν στο σύνολο τους την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία εντός του
χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του χρέους, στους
οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποφάσεις
για την ελληνική οικονοµία.
Πάρα, όµως, τη θετική όψη του µηνύµατος τους, δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δηλαδή της λιτότητας, πρέπει να συνεχιστεί για
αρκετά ακόµα χρόνια.
Ντέκλαν Κοστέλο: Μακρύς ο Δρόµος των Μεταρρυθµίσεων
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM εκφράζοντας παράλληλα
την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«…Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Nicola Giammarioli: Μακροπρόθεσµος Εταίρος για την Ελλάδα Ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα». Πιο Σταθερό
Οίκος Αξιολόγησης Fitch: Σταθερό το Πολιτικό Σκηνικό στην Ελλάδα
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής Charles
Seville. Όπως εξήγησε, ο διεθνής οίκος εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η
αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
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«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
Moody’s: Η Ανάπτυξη Επιστρέφει στην Ευρωζώνη
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόµενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η κ. Elena Duggar κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
«Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής
νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης. Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας
κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή
ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ…».
Τέλος, εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».

eleftherostypos
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Fitch: Λύση για το ελληνικό χρέος το 2018-Μειωµένο το πολιτικό ρίσκο
Η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί και η αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική
πειθαρχία θα συνεχιστεί, σύµφωνα µε τον Διευθυντής του Οίκου Αξιολόγησης Fitch, Charles
Seville.
Μιλώντας στο “19ο Ετήσιο Invest in Greece” Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Seville εξήγησε πως
η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος του
ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018.
Παράλληλα, ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση
του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η επόµενη κυβέρνηση θα συνεχίσει
την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων.
https://www.xrimaonline.gr/fitchlysi-gia-to-ellijko-xros-to-2018-meiomeno-to-politikorisko/https://www.xrimaonline.gr/wp-content/uploads/2017/08/fitch-ellada-axiologisi.jpghttps://www.xrimaonline.gr/wpcontent/uploads/2017/08/fitch-ellada-axiologisi-150x150.jpg2017-12-11T16:43:00+00:00News
RoomΟΙΚΟΝΟΜΙΑFitch,Αναδιάρθρωση χρέους
Η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί και η αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία
θα συνεχιστεί, σύµφωνα µε τον Διευθυντής του Οίκου Αξιολόγησης Fitch, Charles Seville.Μιλώντας στο '19ο
Ετήσιο Invest in Greece' Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Seville εξήγησε πως η θετική οπτική
της...
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Κάλεσµα Τσίπρα για επενδύσεις: «Γη της ευκαιρίας η Ελλάδα»
Το «αφήγηµα» των επενδύσεων επιστρατεύεται σε µία πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία για
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός, την ώρα που η τρόικα δυσανασχετεί µε την κωλυσιεργία της
κυβέρνησης ως προς το «µέτωπο» των ιδιωτικοποιήσεων, σφίγγοντας το «ζωνάρι».
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Αλέξης Τσίπτας απηύθυνε προσκλητήριο για επενδύσεις στην
Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας µάλιστα τη χώρα «γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις».
«Την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την
αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να
συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε.
«Πράγµατι σήµερα είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας
έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα», επεσήµανε ο κ. Τσίπρας, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος έκανε λόγο για
ανάπτυξη 2% φέτος.
«Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να
διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα
είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την
κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017,
αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016», είπε χαρακτηριστικά.
Και συνέχισε: «όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να υπεραποδώσει η Ελλάδα των δηµοσιονοµικών στόχων
αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από
τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις ελληνικές επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα
παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις
δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας».
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως «η απόφασή µας να
είναι οι ΗΠΑ επίτιµος καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά
µας όσον αφορά στο να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να
σας καλωσορίσουµε στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον. Πριν από αυτό, το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα
προσαρµογής και θα είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση.
Και θα έχουµε ανάπτυξη, επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία».
«Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις. Η ανάκαµψη της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», κατέληξε.
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Τσίπρας,επενδύσεις
Το «αφήγηµα» των επενδύσεων επιστρατεύεται σε µία πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
πρωθυπουργός, την ώρα που η τρόικα δυσανασχετεί µε την κωλυσιεργία της κυβέρνησης ως προς το
«µέτωπο» των ιδιωτικοποιήσεων, σφίγγοντας το «ζωνάρι».Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του, στο πλαίσιο
του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece...
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Τσίπρας σε αµερικανούς επενδυτές: Ελάτε στη γη της ευκαιρίας – Έχει
ανοιχτές πόρτες για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις

Κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας µιλώντας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων, µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος
τον Αύγουστο του 2018.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά
κερδοφόρες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος
της».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικονοµικά µεγέθη δείχνουν πως η ελληνική
οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει και να επιστρέφει στον δρόµο της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο θετικό ρυθµό ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας αλλά και την
αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων:
• Ανάπτυξη: 2% για το 2018
• Ανεργία: Μείωση κατά 6% από το 2015
• Άµεσες ξένες επενδύσεις Αύξηση 69% τους πρώτους εννιά µήνες του 2017 συγκριτικά µε το 2016
Υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην
υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η
εν λόγω βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της
υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες οµάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η
τιµώµενη χώρα για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε,
καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των
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επιχειρηµατικών δεσµών ανάµεσα στις δύο χώρες.
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Elena Duggar (Moody's): Η Ελλάδα µπορεί να ξεπεράσει τις εκτιµήσεις για την
ανάπτυξη
Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί σηµαντικά εντός των επόµενων ετών
Σηµαντική πιθανότητα η ελληνική οικονοµία να κατορθώσει να ξεπεράσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξή
της, «βλέπει» η Elena Duggar, κορυφαίο στέλεχος του οίκου Moody's, η οποία µίλησε στο Forum που
διοργανώνει η Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Όπως υπογράµµισε «υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις
προβλέψεις υπό το δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να
εφαρµόζεται και η εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».
Αναφερόµενη στην οικονοµία της Ευρωζώνης υποστήριξε όιτ θα εµφανίσει ισχυρή ανάπτυξη για την
επόµενη 2ετία.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα
από την στήριξη µιας ευνοϊκής νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης.
Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω
της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ».
www.bankingnews.gr
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Charles Seville (Fitch): Η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί
Πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα
Τις αιτίες για τις οποίες ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθµιση της ελληνικής
οικονοµίας, ανέλυσε στο συνέδριο του Capital Link, ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου.
Όπως τόνισε ο Fitch εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ
και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», κατέληξε.
www.bankingnews.gr
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Costello (EE): Παρά την πρόοδο, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις

Ο Declan Costello, εκπρόσωπος της ΕΕ στους Θεσµούς, τόνισε ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα η Ελλάδα
δεν αναµένεται να χρειαστεί περαιτέρω χρηµατοδότηση µετά τη λήξη του τρέχοντος προγράµµατος
Σαφές µήνυµα προς την Ελλάδα και τις κυβερνήσεις έστειλε ο Declan Costello, εκπρόσωπος
της ΕΕ στους Θεσµούς, τονίζοντας ότι η υλοποίηση διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεων είναι
απαραίτητη για τη βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, µιλώντας στην ειδική εκδήλωση της Capital Link για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, τόνισε ότι
«ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη
νοµοθέτηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, είναι προφανές ότι για µια βιώσιµη ανάκαµψη θα απαιτηθεί η
εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων επί χρόνια».
Όσον αφορά στην τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη το
γεγονός ότι η SLA επιτεύχθηκε εγκαίρως για πρώτη φορά κατά τις διαπραγµατεύσεις των τελευταίων 3 - 4
ετών.
Πάντως, τόνισε ότι «το ερώτηµα τώρα είναι αν η Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω χρηµατοδότηση µετά
την λήξη του προγράµµατος» ενώ πρόσθεσε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα αυτό δεν φαίνεται πιθανό διότι η
«τροχιά είναι σωστή».
Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα - Θα επιτύχει ανάπτυξη
κοντά στο 2% για το 2017

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα
Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε οµιλία του στο Forum που διοργανώνει το Capital Link.
Μιλώντας µέσω webcast ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «την προηγούµενη φορά που
είχα την τιµή να µιλήσω σε αυτό το Forum προσπάθησα να σας πείσω για τις προσπάθειες της κυβέρνησής
µας να οδηγήσει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή πορεία και σας κάλεσα να λάβετε µέρος και εσείς σε αυτήν.
Αυτή τη φορά είµαι στη θέση να τονίσω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας
έχουν θετικά αποτελέσµατα».
Όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός η Ελλάδα µετά από πολλά χρόνια σε ύφεση, αρχίσει να «ανυψώνεται»,
µε τα επιτεύγµατα να είναι πλέον ορατά στην πορεία της οικονοµίας, η οποία εκτιµάται ότι θα εµφανίσει
ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 2% το 2017.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εκτιµήσεις της Κοµισιόν, βάσει των οποίων η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα
φθάσει στο 2,5% το 2018.
Η ανεργία έχει υποχωρήσει σηµαντικά, προσέθεσε ο πρωθυπουργός, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας, ενώ οι ξένες επενδύσεις έχουν φθάσει στα τρία δισ. στο εννεάµηνο,
εµφανίζοντας άνοδο 69% σε ετήσια βάση.
«Οι Αµερικανοί παραµένουν οι κορυφαίοι επενδυτές στη χώρα µας και ευελπιστούµε ότι θα παραµείνουν
καθώς υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες και µπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητα
ανάπτυξης της οικονοµίας µας», υπογράµµισε ο πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας προσέθεσε ότι η απόφαση οι ΗΠΑ να είναι η τιµώµενη χώρα στην ΔΕΘ του 2018 αποδεικνύει
την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις σχέσεις µεταξύ Ελλάδα και ΗΠΑ.
«Το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει εξέλθει του µνηµονίου και θα ξεκινά µία νέα εποχή.
Μία εποχή εκτός λιτότητας και ύφεσης.
Μία εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και φυσικά ευηµερίας.
Ως εκ τούτου η Γη των Ευκαιριών έχει ανοικτές τις πύλες της για ιδιαίτερα επικερδείς επενδύσεις.
Η Ελλάδα επέστρεψε.
Είναι εδώ», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
www.worldenergynews.gr
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Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για επενδύσεις
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της», το µήνυµα του
πρωθυπουργού στους συµµετέχοντες στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το tweet του
Αµερικανού πρέσβη για την ελληνική οικονοµία.
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις . Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο πρωθυπουργός. Στο µήνυµά του ο
Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά
αποτελέσµατα . Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να
αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο
εννεάµηνο. «Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός,
σηµειώνοντας ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να
συνεχίσουν να είναι, προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Στάθηκε
στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι ΗΠΑ θα
είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα, τον
Αύγουστο του 2018. Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την
Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση. The Prime
Minister of the Hellenic Republic, H.E Alexis Tsipras is delivering the message on A NEW ERA OF OPPORTUNITY
FOR GREECE at our #CLGreekForum ! #Greek #Economy pic.twitter.com/2rZOixeQLJ — Capital Link Forums
(@CL_Forums) December 11, 2017 Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επίσης µετέχει στο
συνέδριο, έσπευσε µέσω twitter να στείλει το µήνυµα ότι αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η
εµπορική και επενδυτική ατζέντα που ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και
να αναδείξει τη στήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Made it to New York for the
@CapitalLink "Invest in Greece Forum." A great chance to advance the trade and investment agenda at the center of
the @tsipras_eu White House agenda -- and to highlight US support for Greek economic recovery.
pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd — Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) December 11, 2017
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Fitch: Το Eurogroup θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής του
Οίκου, Charles Seville. Μιλώντας στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη,
εξήγησε, ότι ο διεθνής οίκος εκτιμά πως η βιωσιμότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση
του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
"Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018".
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εμφανίζεται αισιόδοξος είναι η μείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιμά ότι η επόμενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
"Κατά την άποψη μας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο".
Fitch
χρέος
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Αλ. Τσίπρας προς επενδυτές: Γίνετε µέρος της ανάκαµψης της Ελλάδας
Aνοιχτή πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο 19ο
ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά ο Πρωθυπουργός του χαρακτήρισε µάλιστα την Ελλάδα "γη της ευκαιρίας
που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές
να γίνουν µέρος της ανάκαµψης της χώρας.
Ανοίγοντας την παρέµβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, επεσήµανε: "την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το
λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί
και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια".
Όπως συµπλήρωσε ο πρωθυπουργός, "πράγµατι σήµερα είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα".
Αναφερόµενος στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, τόνισε ότι η "ελληνική οικονοµία, µετά από
χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το
2017, και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το
ποσοστό της ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι
άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69%
συγκριτικά µε το 2016".
Ο Αλ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι "όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να υπεραποδώσει η Ελλάδα των
δηµοσιονοµικών στόχων αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις ελληνικές
επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας".
Αναφορικά µε τις σχέσεις της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ σηµείωσε πως "η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ
επίτιµος καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον
αφορά στο να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας
καλωσορίσουµε στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Πριν από αυτό, το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα
είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε
ανάπτυξη, επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία".
Εποµένως, κατέληξε ο ίδιος: "Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της".
TAGS
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Τσιπρας σε αµερικανους επενδυτες: Ελατε στη γη της ευκαιριας – Εχει
ανοιχτες πορτες για υψηλα κερδοφορες επενδυσεις

Τσίπρας σε αµερικανούς επενδυτές: Ελάτε στη γη της ευκαιρίας – Έχει ανοιχτές πόρτες για υψηλά
κερδοφόρες επενδύσεις 11/12/2017

Κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας µιλώντας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων, µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος
τον Αύγουστο του 2018.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικο...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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N. Giammarioli: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραμμή για το ζήτημα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital
Link στη Νέα Υόρκη, ο Giammarioli αν και απέφυγε να μιλήσει άμεσα για το ζήτημα της ελάφρυνσης του
χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγημα του οργανισμού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις
καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητα του
χρέους. Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρμόστηκαν με επιτυχία τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ μετέφερε και την εκτίμηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσμων μέτρων θα μειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% μέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίμησε ότι μια τέτοια μείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσμευσή μας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνομιακούς όρους δανεισμού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραμμα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
ESM
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Οι Θεσµοί βλέπουν λιτότητα και αυστηρή προσαρµογή για αρκετά ακόµα
χρόνια
Ένα boost εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία προσπάθησαν να δώσουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, που αυτή τη φορά
αποσκοπεί στην άντληση χρήµατος και όχι απλώς στην ανταλλαγή οµολόγων.
Οι οµιλητές εξέφρασαν στο σύνολο τους την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία εντός του
χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του χρέους, στους
οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποφάσεις
για την ελληνική οικονοµία.
Πάρα, όµως, τη θετική όψη του µηνύµατος τους, δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δηλαδή της λιτότητας, πρέπει να συνεχιστεί για
αρκετά ακόµα χρόνια.
Ντέκλαν Κοστέλο: Μακρύς ο Δρόµος των Μεταρρυθµίσεων
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM εκφράζοντας παράλληλα
την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«…Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Nicola Giammarioli: Μακροπρόθεσµος Εταίρος για την Ελλάδα Ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα». Πιο Σταθερό
Οίκος Αξιολόγησης Fitch: Σταθερό το Πολιτικό Σκηνικό στην Ελλάδα
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής Charles
Seville. Όπως εξήγησε, ο διεθνής οίκος εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η
αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
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«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
Moody’s: Η Ανάπτυξη Επιστρέφει στην Ευρωζώνη
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόµενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η κ. Elena Duggar κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
«Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής
νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης. Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας
κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή
ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ…».
Τέλος, εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».

eleftherostypos
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Ντ. Κοστέλο: Μακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων
Αισιόδοξος για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος του
ESM εμφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα των θεσμών, Ντέκλαν
Κοστέλο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων θα
ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι μεταρρυθμίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονομικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς και ότι σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των
δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".

Decklan Costello
Θεσµοί
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα
Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας εµφανίστηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε
οµιλία του στο Forum που διοργανώνει το Capital Link.
Μιλώντας µέσω webcast ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «την προηγούµενη φορά που
είχα την τιµή να µιλήσω σε αυτό το Forum προσπάθησα να σας πείσω για τις προσπάθειες της κυβέρνησής
µας να οδηγήσει την Ελλάδα σε αναπτυξιακή πορεία και σας κάλεσα να λάβετε µέρος και εσείς σε αυτήν.
Αυτή τη φορά είµαι στη θέση να τονίσω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας
έχουν θετικά αποτελέσµατα».
www.bankingnews.gr
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Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για επικερδείς
επενδύσεις

Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε µέρος της». Αυτό το µήνυµα έστειλε µέσω video στους
Αµερικανούς επενδυτές που µετέχουν στο συνέδριο της Capital Link ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης
οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσµατα.

Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναµένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ
κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννεάµηνο.

«Εχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι οι
Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν να είναι,
προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσµοί των δύο χωρών, όπως φαίνεται από το ότι οι
ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στην επόµενη ΔΕΘ. Προηγουµένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραµµα,
τον Αύγουστο του 2018.

Με αυτό το δεδοµένο, είµαστε απόλυτα εστιασµένοι στο επόµενο κεφάλαιο για την Ελλάδα πέρα από τη
λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την ύφεση.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ, που επίσης µετέχει στο συνέδριο, έσπευσε µέσω twitter να στείλει
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το µήνυµα ότι αποτελεί µια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εµπορική και επενδυτική ατζέντα που
ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, αλλά και να αναδείξει τη στήριξη των ΗΠΑ
στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
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Κοστέλο: Η Ελλάδα δε θέλει άλλο πρόγραµµα, αλλά εφαρµογή των µέτρων

Κάλεσµα στους επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα
απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.

Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλτα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε,
σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα
ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων.

Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα

Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.

Ο Τσαρλς Σέβιλ, ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους σηµαντικότερους
παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια
ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».

Ο Νίκολα Τζαµαρόλι, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.

Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
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Ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις
µεταρρυθµίσεις στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την
πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.

Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.

Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη για την Εθνική Ασφαλιστική
Τη δυνατότητα να συζητήσουν για το επιχειρησιακό σχέδιο της Exin Partners για την Εθνική
Ασφαλιστική θα έχουν σήµερα Δευτέρα οι βασικοί µέτοχοι της Exin, οι Ελληνοαµερικανοί J.
Calamos, J. Koudounis µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδα
Φραγκιαδάκη στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Υπενθυµίζεται ότι το τίµηµα στο οποίο έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές για το 75% του µετοχικού της
κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ανέρχεται σε 720 εκατ. ευρώ και η συναλλαγή είναι κρίσιµη για την
Εθνική τράπεζα, καθώς σχετίζεται άµεσα µε το σχέδιο αναδιάρθρωσής της.
Το κεφαλαιακό κέρδος για την Εθνική Τράπεζα από τη συναλλαγή θα προσεγγίσει τα 160 εκατ. ευρώ, ενώ
επιπλέον ενίσχυση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα υπάρξει και από τη µείωση του σταθµισµένου
ενεργητικού που θα εµφανίζει ο όµιλος. Εάν αυτή τελικά δεν ολοκληρωθεί το «πλήγµα» θα είναι
υπολογίσιµο.
Σηµειώνεται πως αν και η σχετική συµφωνία για τη συναλλαγή υπεγράφη τον περασµένο Ιούνιο και µε
βάση τον αρχικό σχεδιασµό, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2017, το εγχείρηµα έχει κολλήσει.
Να σηµειωθεί πως η εξέλιξη αυτή εξέθεσε τους συµβούλους Goldman Sachs και η Morgan Stanley που είχαν
διαβεβαιώσει για την πληρότητα του φακέλου της Exin νοµικά και οικονοµικά.
Τι αναφέρουν οι εργαζόµενοι
Στο ζήτηµα τοποθετήθηκε σήµερα ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος σε ανακοίνωσή
του αναφέρει τα εξής:
«Η αναµονή και οι σκόπιµες καθυστερήσεις και αναβολές στην ολοκλήρωση των προβλεπόµενων
διαδικασιών για την πώληση της Εταιρίας µας έχουν πλέον καταντήσει γραφικές. Οµοίως και όσοι τις
δικαιολογούν ή τις διαχειρίζονται….
Ας κάνουµε όµως µια σύντοµη αναδροµή, στα όσα έχουν µέχρι σήµερα γίνει ή θα έπρεπε να γίνουν…
Η αρχική πρόβλεψη ήταν να κατατεθεί ο φάκελος στις 17/8/2017. Μέχρι σήµερα 11/12/2017 – δηλαδή τρεις
µήνες και είκοσι πέντε µέρες µετά – κανένας φάκελος δεν έχει κατατεθεί, καµία συγκεκριµένη απάντηση
δεν έχει δοθεί που να αιτιολογεί ουσιαστικά όλο αυτό…
Καµία, επίσης, ουσιαστική δέσµευση από την Εθνική Τράπεζα ή από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα
καλώς ή κακώς πεπραγµένα, καµία ανάληψη ευθυνών από κανέναν, και κανείς υπεύθυνος τελικά για την
ανυπαρξία ποινής στην ασυνέπεια και στη µη τήρηση των υποχρεώσεων του αγοραστή…
H πλέον αρµόδια εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) εµφανίζεται να σφυρίζει αδιάφορα µιας και δεν
έχει κατατεθεί ακόµα ο φάκελος που θα εξετάσει, λες και δεν την ενδιαφέρει η συστηµική ευστάθεια στην
ασφαλιστική αγορά. Κάνει συναντήσεις, δίνει προφορικές διαβεβαιώσεις που πάνε κι έρχονται και κατά τα
άλλα όλα καλά.Από την άλλη η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί σαν τον αδιάφορο γονιό που αφού
αρραβώνιασε το παιδί του δεν τον ενδιαφέρει η τύχη του.
Ο δε προτιµητέος επενδυτής (Exin Holding), έχοντας χάσει πλέον πλήρως το επικοινωνιακό παιχνίδι,
προφανώς προσπαθεί να µαζέψει τα χρήµατα που απαιτούνται, αφήνοντας την PwC να ασχολείται ακόµα
και µε θέµατα εργαζοµένων.
Όλοι όσοι έσπευδαν µέχρι πρότινος να βγουν µπροστά και να κερδίσουν τα εύσηµα για το κατόρθωµα της
πώλησης, τώρα επικαλούνται το ρόλο του παρατηρητή για να δικαιολογήσουν τη σιωπή τους…
Στο µεταξύ όλη αυτή η απαράδεκτη κατάσταση λειτουργεί σε βάρος της Εταιρίας µας και των
εργαζόµενων της, λες και κάποιοι θέλουν να την απαξιώσουν, λες και το κάνουν επίτηδες…
Σαν Σύλλογος Εργαζοµένων είχαµε εξαρχής αντιδράσει στην επιλογή της πώλησης. Το µέγεθος, η ιστορία
και ο ρόλος της Εταιρίας µας απαιτούν µέτοχο µε ευρεία οικονοµική επιφάνεια, σηµαντική εµπειρία στον
κλάδο µας, και γνώση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Γίνεται φανερό ότι µόνο το σηµερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά,
ικανοποιώντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της ελληνικότητας της Εταιρίας και τη συνέχιση της ιστορίας
της.
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Σε κάθε περίπτωση, καλούµε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να σοβαρευτούν επιτέλους.
Η Εταιρία µας, τα δίκτυα πωλήσεων και οι εργαζόµενοι δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται µε τόση
επιπολαιότητα.
Είµαστε εδώ και θα διασφαλίσουµε την ιστορία, το µέγεθος και την παρουσία της Εθνικής Ασφαλιστικής
κόντρα σε όσους «παίζουν» µε ανθρώπους, σοβαρότητα και ιστορία».
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Κοστέλο: Συνεχίστε τις µεταρρυθµίσεις για να είναι βιώσιµη η ελληνική
ανάπτυξη
Για να είναι βιώσιµη η οικονοµική ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας χρειάζεται διατήρηση της
εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων, δήλωσε ο Ντέκλαν Κοστέλο, εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους
Θεσµούς από το «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
«Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων» είπε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας ότι η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη.
Παράλληλα, εκτίµησε ότι «δεν πρέπει να δούµε νέα πολιτικά πακέτα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των
µέτρων και των επενδυτικών projects».
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Μήνυµα Ντ. Κοστέλο: Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις µετά την έξοδο από το
µνηµόνιο
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ντ. Κοστέλο: «Τα ριζωµένα προβλήµατα θα παραµείνουν
και...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προειδοποίηση πως µε την έξοδο από το µνηµόνιο οι µεταρρυθµίσεις δεν πρόκειται να τελειώσουν
απηύθυνε από το βήµα του συνεδρίου Capital Link, το αντιπρόσωπος της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο
Ντέκλαν Κοστέλο.
Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, «ενώ η Ελλάδα κατάφερε να εξαφανίσει πολλές εκ των οικονοµικών
ανισορροπιών και έκανε αξιοσηµείωτη πρόοδο στη νοµοθέτηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων,
είναι δεδοµένο πως µια βιώσιµη ανάπτυξη θα απαιτήσει την εφαρµογή δοµικών µεταρρυθµίσεων τα
επόµενα χρόνια».
Ο κ. Κοστέλο, χαιρέτησε επίσης την γρήγορη επίτευξη τεχνικής συµφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση.
«Βασικά για πρώτη φορά εδώ και 3-4 χρόνια, έκλεισε στην ώρα της. Πρέπει να δούµε τώρα πως θα
εφαρµοστούν αυτά που συµφωνήθηκαν», επεσήµανε, ενώ για την περίοδο µετά το πρόγραµµα τόνισε πως
δεν φαίνεται πιθανό πως η Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω οικονοµική βοήθεια.
«Αυτό θα απαντηθεί τον επόµενο Ιούνιο, αλλά µε δεδοµένο ότι πως το πρόγραµµα βρίσκεται σε τροχιά,
αυτό δεν φαίνεται πιθανό [σ.σ. οι πρόσθετη χρηµατοδότηση προς την Ελλάδα]», κατέληξε ο κ.
Κοστέλο.
TAGS
ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΤΕΚΛΑΝ ΚΟΣΤΕΛΟ
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Προσκλητήριο Τσίπρα για επενδύσεις: "Γη της ευκαιρίας" χαρακτήρισε την
Ελλάδα
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του
19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Ο
πρωθυπουργός σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του χαρακτήρισε μάλιστα την Ελλάδα "γη

της
ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές να γίνουν μέρος της ανάκαμψης της
χώρας.
Ανοίγοντας την παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας, επεσήμανε: "την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το
λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής μας στο να βρεθεί
και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια".
Όπως συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, "πράγματι σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα".
Αναφερόμενος στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, τόνισε ότι η "ελληνική οικονομία, μετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει μειωθεί κατά 6% από την ημέρα που αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άμεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016".
Ο Αλ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι "όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να υπεραποδώσει η Ελλάδα των
δημοσιονομικών στόχων αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι
Αμερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις ελληνικές
επιχειρήσεις, επομένως αναμένουμε ότι θα παραμείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας".
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ σημείωσε πως "η απόφασή μας να είναι οι ΗΠΑ
επίτιμος καλεσμένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά μας όσον
αφορά στο να χτίσουμε ακόμη πιο βαθιές διμερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούμε να σας
καλωσορίσουμε στην έκθεση το 2018, προκειμένου να εξερευνήσουμε το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Πριν από αυτό, το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα προσαρμογής και θα
είναι προσηλωμένη στο επόμενο βήμα, στην εποχή μετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουμε
ανάπτυξη, επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία".
Επομένως, κατέληξε ο ίδιος: "Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της".
Capital Link
Αλέξης Τσίπρας
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[Το Βήµα]: Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το
πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Costello (EE): Παρά την πρόοδο, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Ο Declan Costello, εκπρόσωπος της ΕΕ στους Θεσµούς, αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρµογής περαιτέρω
µεταρρυθµίσεων ώστε η ελληνική ανάπτυξη να γίνει βιώσιµη
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[Ελεύθερος Τύπος]: Οι Θεσµοί βλέπουν λιτότητα και αυστηρή προσαρµογή για
αρκετά ακόµα χρόνια
«Μαλλιά κουβάρια» ο Κοντονής µε τον πρόεδρο του ΣτΕ – Καταγγελίες για «ωµή παρέµβαση
στην δικαιοσύνη»
Σκουρλέτης για πλειστηριασµούς: Δεν θα ρωτήσουµε τους δανειστές για αλλαγές στην
προστασία πρώτης κατοικίας

Ένα boost εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία προσπάθησαν να δώσουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, που αυτή τη φορά
αποσκοπεί στην άντληση χρήµατος και όχι απλώς στην ανταλλαγή οµολόγων.
Από την Ουάσινγκτον, Πέτρος Κασφίκης
Οι οµιλητές εξέφρασαν στο σύνολο τους την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία εντός του
χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του χρέους, στους
οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποφάσεις
για την ελληνική οικονοµία.
Πάρα, όµως, τη θετική όψη του µηνύµατος τους, δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δηλαδή της λιτότητας, πρέπει να συνεχιστεί για
αρκετά ακόµα χρόνια.
Ντέκλαν Κοστέλο: Μακρύς ο Δρόµος των Μεταρρυθµίσεων
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM εκφράζοντας παράλληλα
την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Οι Θεσµοί βλέπουν λιτότητα και αυστηρή προσαρµογή για αρκετά ακόµα
χρόνια
Ένα boost εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία προσπάθησαν να δώσουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, που αυτή τη φορά
αποσκοπεί στην άντληση χρήµατος και όχι απλώς στην ανταλλαγή οµολόγων.
Από την Ουάσινγκτον, Πέτρος Κασφίκης
Οι οµιλητές εξέφρασαν στο σύνολο τους την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία εντός του
χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του χρέους, στους
οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποφάσεις
για την ελληνική οικονοµία.
Πάρα, όµως, τη θετική όψη του µηνύµατος τους, δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ο δρόµος των
µεταρρυθµίσεων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, δηλαδή της λιτότητας, πρέπει να συνεχιστεί για
αρκετά ακόµα χρόνια.
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM εκφράζοντας παράλληλα
την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση
της ελάφρυνσης του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«…Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα». Πιο Σταθερό
Στους λόγους για τους οποίους ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το CCC στο Β- προχώρησε ο Ανώτερος Διευθυντής Charles
Seville. Όπως εξήγησε, ο διεθνής οίκος εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η
αύξηση του ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράµµατος
του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Γιούρογκρουπ θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
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Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο».
Ισχυρή ανάπτυξη για τα επόµενα δύο χρόνια στην Ευρωζώνη προβλέπει ο διεθνής οίκος Moody’s. Μάλιστα,
όπως είπε η κ. Elena Duggar κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία.
«Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την στήριξη µιας ευνοϊκής
νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης. Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας
κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή
ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ…».
Τέλος, εξέφρασε την εκτίµηση ότι υπάρχει η πιθανότητα η Ελλάδα να ξεπεράσει τις ήδη υπάρχουσες
προβλέψεις για την ανάπτυξη.
«Υπάρχει µια σηµαντική πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το
δεδοµένο ότι το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η
εµπιστοσύνη θα επιστρέψει».

http://www.eleftherostypos.gr/
Publication date: 11/12/2017 14:53
Alexa ranking (Greece): 331
http://www.eleftherostypos.gr/politiki/152558-kalesma-tsipra-se-ependytes-i-gi-tis-...

Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες
Κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας µιλώντας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Από την Ουάσινγκτον, Πέτρος Κασφίκης
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικονοµικά µεγέθη δείχνουν πως η ελληνική
οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει και να επιστρέφει στον δρόµο της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο θετικό ρυθµό ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας αλλά και την
αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων:
• Ανάπτυξη: 2% για το 2018
• Ανεργία: Μείωση κατά 6% από το 2015
• Άµεσες ξένες επενδύσεις Αύξηση 69% τους πρώτους εννιά µήνες του 2017 συγκριτικά µε το 2016
Υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην
υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η
εν λόγω βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της
υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες οµάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα
για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την
αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών
ανάµεσα στις δύο χώρες.
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Fitch: Ουσιαστική ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα το 2018
Την πεποίθηση ότι εντός του 2018 η Ελλάδα θα λάβει από το Eurogroup ουσιαστική
ελάφρυνση χρέους, εξέφρασε ο ανώτερος διευθυντής του οίκου Fitch Τσαρλς Σεβίλ.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, το στέλεχος της Fitch
ανέφερε πως «η θετική οπτική της αξιολόγησης [σ.σ. του οίκου προς την Ελλάδα]
αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος του ESM θα
ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει
ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
Ο κ. Σεβίλ υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που ο οίκος αξιολόγησης
εμφανίζεται αισιόδοξος είναι η μείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα στο
πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιμά ότι η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την
πορεία υλοποίησης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων γεγονός που αποτελεί
εγγύηση για τη συνέχιση του προγράμματος.
«Κατά την άποψη μας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η
επόμενη κυβέρνηση θα αντιστρέψει τα πολιτικά μέτρα του προγράμματος του ESM
είναι περιορισμένο», κατέληξε.
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την
απόφαση σχετικά με το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017
και 2018 όσοι υπέστησαν ζημιές από τις σεισμούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos της Νέας
Υόρκης, ο κ. Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στα δύο αυτά
νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ μαζί με τα δικαιολογητικά που θα
πιστοποιούν τη ζημιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει
ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου
έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των
ακινήτων τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν
έως το τέλος του έτους, δεν θα τους επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή,
για τη συμμετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, με θέμα τις επενδυτικές
ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονομία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διήµερο επαφών Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη µε θεσµικούς επενδυτές

Διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει από σήµερα
το πρωί στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για
τις επόµενες απόπειρες δανεισµού της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Το ορόσηµο είναι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Αν υπάρξει οριστική συµφωνία για την τρίτη
αξιολόγηση (αποµένουν 70 και πλέον προαπαιτούµενα) και δροµολόγηση της δόσης τότε από το
Φεβρουάριο η Ελλάδα θα επιχειρήσει µία ή δύο νέες εξόδους στις αγορές.
Ο κ. Τσακαλώτος θα είναι σήµερα οµιλητής σε συνέδριο ενώ την Τρίτη το βράδυ (22.45 ώρα Ελλάδας) θα
χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης στην Wall Street.
Οι επαφές Τσακαλώτου έχουν ιδιαίτερη σηµασία ιδίως µετά την επισήµανση του επικεφαλής της Κοµισιόν
στο Κουαρτέτο Ντέκλαν Κοστέλο την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα πως «όροι όπως καθαρή έξοδος
(clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες εκφράσεις». Το µήνηµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που
καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων µνηµονιακού τύπου ήταν σαφές, κόντρα στο
αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
Οµιλία και συναντήσεις στη Wall Street
Ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει σήµερα στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15 ως 14.45 τοπικη ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 (22.40 ώρα Ελλάδας) στο χώρο του συνεδρίου.
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Τσίπρας: Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες πύλες για επενδύσεις
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η
επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλώ να είστε μέρος της». Αυτό το
μήνυμα έστειλε μέσω video στους Αμερικανούς επενδυτές που μετέχουν στο συνέδριο
της Capital Link ο πρωθυπουργός.
Στο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι σε θέση να πει ότι οι
προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσματα. Η ελληνική
οικονομία, μετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται εκ νέου και αναμένεται να
αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5% το 2018, ενώ η ανεργία έπεσε και οι ξένες επενδύσεις
αυξήθηκαν στο εννεάμηνο.
«Εχουμε υπεραποδώσει στους δημοσιονομικούς στόχους» τόνισε ο πρωθυπουργός,
σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί επενδυτές είναι από τους μεγαλύτερους στην
Ελλάδα και αναμένει να συνεχίσουν να είναι, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Στάθηκε στην αποφασιστικότητα να ενισχυθούν οι δεσμοί των δύο χωρών, όπως
φαίνεται από το ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιμώμενη χώρα στην επόμενη ΔΕΘ.
Προηγουμένως η Ελλάδα θα έχει βγει από το πρόγραμμα, τον Αύγουστο του 2018. Με
αυτό το δεδομένο, είμαστε απόλυτα εστιασμένοι στο επόμενο κεφάλαιο για την
Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα. Μια εποχή ανάπτυξης πέρα από τη λιτότητα και την
ύφεση.
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Στις ΗΠΑ ο Τσακαλωτος – Επαφες µε επενδυτες

Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µε στόχο να ενισχύσει το επενδυτικό
αφήγηµα της κυβέρνησης και να προσελκύσει επενδυτές στην Ελλάδα. Ο κ.Τσακαλώτος, έχει
προγραµµατίσει σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες, ενώ θα είναι εκ των βασικών
οµιλητών, στο συνέδριο της Capital Link, που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Στο εν λόγω συνέδριο θα δώσει το παρών η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, όπως επίσης θα
παραβρεθούν οι Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιον. Η ελληνική
πλευρά θα επιδιώξει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συνάντηση µε την Κριστίν Λαγκάρντ, στο
περιθώριο του συνεδρίου.
Στην ελληνική ατζέντα βρίσκονται τα ζητήµατα του χρέους αλλά και η τέταρτη αξιολόγηση.
...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Πρεµιέρα της ταινίας του Γιάννη Σµαραγδή «Καζαντζάκης» στη Νέα Υόρκη
(βίντεο)
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την πρεµιέρα της στη Νέα Υόρκη, από όπου ξεκινά το διεθνές της «ταξίδι» έκανε η ταινία
«Καζαντζάκης», την Κυριακή 10 Δεκεµβρίου.
Η «Avant Premiere» στο New York Institute of Technology, όπως επεσήµανε η κ. Ολγα Μπορνόζη της Capital
Link, που είχε αναλάβει το συντονισµό της εκδήλωσης, ήταν αφιερωµένη στον Νίκο και στην Κάρολ
Μούγιαρη, εις µνήµην του γιού τους Αλέξη Μούγιαρη.
Την εκδήλωση ανοίξαν µε οµιλία τους ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σµαραγδής µε την παραγωγό
σύζυγό του Ελένη Σµαραγδή ενώ παρευρίσκετο επίσης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μαρίνα
Καλογήρου.
Με µεγαλη χαρα προλόγισα τη πρεµιερα της ταινίας «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» που ξεκίνησε το διεθνές
«ταξίδι» της απο τη Νέα Υόρκη και συγκεκριµένα απο το NEW YORK INSTITUTE OF
TECHNOLOGY σηµερα 10 Δεκεµβρίου 2017. Η Avant Premiere είναι αφιερωµένη στον Νίκο &
Κάρολ Μούγιαρη, εις µνήµην του γιού τους Αλέξη Μούγιαρη. Την εκδήλωση ανοίξαν µε οµιλία
τους ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σµαραγδής µε την παραγωγό σύζυγό του Ελένη
Σµαραγδή ενώ παρευρίσκετο επίσης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μαρίνα Καλογήρου.
Μας τιµησαν µε τη παρουσία τους ολοι οι επιχειρηµατίες – χορηγοί που µε την οικονοµική τους
υποστήριξη επετρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό, οι επικεφαλείς των ΕλληνοΑµερικανικών Αρχων και Οργανώσεων, των Κυπριο-Αµερικανικών Αρχών και Οργανώσεων και
όλα τα οµογενειακά media.Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι συµµετείχαν : o Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδος στη Νέα Υορκη Δρ. Κωνσταντίνος Κουτρας µε τη συζυγό του, η Πρόξενος κυρία
Λανα Ζοχιου, ο Γενικος Πρόξενος της Κυπρου στη Νέα Υορκη Πρεσβυς κ. Βασιλης Φιλιππου, ο
Senator Michael Giannaris, η AssemblyWoman Nicole Malliotakis, ο κ. Τζίµη Ντεµέτρο, Πρόεδρος
του Ελληνικου Φεστιβάλ Κινηµατογραφου στη ΝΥ , ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επικεφαλής του
Εµπορικού Γραφείου στη ΝΥ, η κυρία Γκρετα Καµατερού, Επικεφαλής του ΕΟΤ στη ΝΥ, η
Πρόεδρος της Atlantic Bank κυρία Νανσυ Παπαιωάννου, ο Πρεσβυς κ. Λουκάς Τσιλας, η κυρία
Ανθούλα Κατσιµατίδης που συµµετέχει στη ταινία, , ο κ. Πητερ Μετης, Πρόεδρος του
Συλλόγου Ελληνο-Αµερικανών Δικηγόρων, ο κ. Μιχάλης Χαρτοφίλης, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Ελληνο-Αµερικανών Δικηγόρων, η κυρία Φανη Τραταρος, Πρόεδρος του ΕλληνοΑµερικανού Συλλόγου Τραπεζιτών, η κυρία Catherine Fleming, Rector of the New York University, o
κ. Χρήστος Κουτσης επικεφαλης της Investors Bank, ο κ. Παπαστυλιανου απο την FEDERATION
OF CYPRIOT AMERICAN ORG. και πολλοί αλλοι.Το 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum
που διοργνανώνεται στη Νεα Υόρκη την εποµενη µέρα Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου προσκάλεσε
όλους τους οµιλητές του Συνεδρίου, να τιµήσουν µε τη παρουσία τους τη πρεµιέρα της
ταινίας στο διεθνές της ταξίδι µε αφετηρία τη Νέα Υόρκη.ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΤΑΙΝΊΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ : NICOS & CAROL MOUYIARIS – ANIFTOS STEVE/ TECHNICO
CONSTRUCTION – BORNOZI OLGA – COMODROMOS ANDREAS D. – COLANGELO VICKY –
DENNIS MEHIEL / ALL THE WAY FOUNDATION – HERITAGE REALTY / GEORGE CONSTANTIN –
PHILIP CHRISTOPHER – DEMETRO JAMES – ERNST & YOUNG – FEDERATION OF CYPRIOT
AMERICAN ORGANIZATIONS – HALC – TOM & LIA IOANNOU – PETER KAKOYIANNIS –
ANDREAS KRAMVIS – MANATOS ANDREW – MIKE MANATOS/MANATOS & MANATOS – N. PAUL
& PAMELA MASTURZO – NICOLAS NICOLAOU – THOMAS V. PAPATHOMAS – NICOS
PAPHITIS/INVESTORS BANK – PETER POULOS – JOHN N TELEVANTOS – SAVAS TSIVICOS –
GEORGE TSUNIS – LUIGI TREDICIΤον συντονισµό της εκδήλωσης ανέλαβε η Capital Link Inc.:
http://forums.capitallink.com/greece/2017/movie.html
Posted by Olga Bornozi on Sunday, December 10, 2017
Ακόµη, τιµησαν µε τη παρουσία τους ολοι οι επιχειρηµατίες – χορηγοί που µε την οικονοµική τους
υποστήριξη επετρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό, οι επικεφαλείς των Ελληνο-Αµερικανικών
Αρχων και Οργανώσεων, των Κυπριο-Αµερικανικών Αρχών και Οργανώσεων και όλα τα οµογενειακά ΜΜΕ.
Ενδεικτικά συµµετείχαν :
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υορκη Δρ. Κωνσταντίνος Κουτρας µε τη συζυγό του, η Πρόξενος
κυρία Λανα Ζοχιου, ο Γενικος Πρόξενος της Κυπρου στη Νέα Υορκη Πρεσβυς κ. Βασιλης Φιλιππου, ο
Senator Michael Giannaris, η AssemblyWoman Nicole Malliotakis, ο κ. Τζίµη Ντεµέτρο, Πρόεδρος του Ελληνικου
Φεστιβάλ Κινηµατογραφου στη ΝΥ , ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επικεφαλής του Εµπορικού Γραφείου στη ΝΥ,
η κυρία Γκρετα Καµατερού, Επικεφαλής του ΕΟΤ στη ΝΥ, η Πρόεδρος της Atlantic Bank κυρία Νανσυ
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Παπαιωάννου, ο Πρεσβυς κ. Λουκάς Τσιλας, η κυρία Ανθούλα Κατσιµατίδης που συµµετέχει στη ταινία, , ο
κ. Πητερ Μετης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-Αµερικανών Δικηγόρων, ο κ. Μιχάλης Χαρτοφίλης,
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-Αµερικανών Δικηγόρων, η κυρία Φανη Τραταρος, Πρόεδρος του
Ελληνο-Αµερικανού Συλλόγου Τραπεζιτών, η κυρία Catherine Fleming, Rector of the New York University, o κ.
Χρήστος Κουτσης επικεφαλης της Investors Bank, ο κ. Παπαστυλιανου απο την FEDERATION OF CYPRIOT
AMERICAN ORG. και πολλοί αλλοι.

Το 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum που διοργνανώνεται στη Νεα Υόρκη την εποµενη µέρα
Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου προσκάλεσε όλους τους οµιλητές του Συνεδρίου, να τιµήσουν µε τη παρουσία τους
τη πρεµιέρα της ταινίας στο διεθνές της ταξίδι µε αφετηρία τη Νέα Υόρκη.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ
ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ :
NICOS & CAROL MOUYIARIS –
ANIFTOS STEVE/ TECHNICO CONSTRUCTION –
BORNOZI OLGA –
COMODROMOS ANDREAS D. –
COLANGELO VICKY –
DENNIS MEHIEL / ALL THE WAY FOUNDATION –
HERITAGE REALTY / GEORGE CONSTANTIN –
PHILIP CHRISTOPHER –
DEMETRO JAMES –
ERNST & YOUNG –
FEDERATION OF CYPRIOT AMERICAN ORGANIZATIONS –
HALC –
TOM & LIA IOANNOU –
PETER KAKOYIANNIS –
ANDREAS KRAMVIS –
MANATOS ANDREW –
MIKE MANATOS/MANATOS & MANATOS –
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MIKE MANATOS/MANATOS & MANATOS –
N. PAUL & PAMELA MASTURZO –
NICOLAS NICOLAOU –
THOMAS V. PAPATHOMAS –
NICOS PAPHITIS/INVESTORS BANK –
PETER POULOS –
JOHN N TELEVANTOS –
SAVAS TSIVICOS –
GEORGE TSUNIS –
LUIGI TREDICI

Πηγή: Γραφείο Τύπου Capital Link.
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Οι επαφές Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη µε θεσµικούς επενδυτές
Οµιλία και συναντήσεις στη Wall Street

Ζητούµενο η «λάιτ» επιτήρηση την επόµενη µέρα µετά τη λήξη του
προγράµµατος - Το ορόσηµο της 22ας Ιανουαρίου και οι νέες δοκιµαστικές
προσπάθειες επανόδου στις διεθνείς χρηµαταγορές - Ξεκινά στην
αµερικανική µεγαλούπολη το συνέδριο για τις επενδύσεις στη χώρα µας
Διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει από σήµερα
το πρωί στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για
τις επόµενες απόπειρες δανεισµού της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Το ορόσηµο είναι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Αν υπάρξει οριστική συµφωνία για την τρίτη
αξιολόγηση (αποµένουν 70 και πλέον προαπαιτούµενα) και δροµολόγηση της δόσης τότε από το
Φεβρουάριο η Ελλάδα θα επιχειρήσει µία ή δύο νέες εξόδους στις αγορές.
Ο κ. Τσακαλώτος θα είναι σήµερα οµιλητής σε συνέδριο ενώ την Τρίτη το βράδυ (22.45 ώρα Ελλάδας) θα
χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης στην Wall Street.
Οι επαφές Τσακαλώτου έχουν ιδιαίτερη σηµασία ιδίως µετά την επισήµανση του επικεφαλής της Κοµισιόν
στο Κουαρτέτο Ντέκλαν Κοστέλο την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα πως «όροι όπως καθαρή έξοδος
(clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες εκφράσεις». Το µήνηµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που
καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων µνηµονιακού τύπου ήταν σαφές, κόντρα στο
αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
Οµιλία και συναντήσεις στη Wall Street
Ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει σήµερα στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15 ως 14.45 τοπικη ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 (22.40 ώρα Ελλάδας) στο χώρο του συνεδρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή
Ακολουθήστε µα ς στα
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη
Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.

Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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US Ambassador to Greece hails NY business forum as chance to advance trade agenda
US Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt was in New York on Monday to attend the Capital Link Forum "Invest in
Greece" where several prominent members of the Greek cabinet including Finance Minister Euclid Tsakalotos were to
speak.
In a posting on his Twitter account, Pyatt described the event as "a great chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda -- and to highlight US support for Greek
economic recovery," referring to Prime Minister Alexis Tsipras who was to address the event by live video link.
Apart from Tsakalotos, Economy Minister Dimitris Papadimitriou and Tourism Minister Elena Kountoura were to
address delegates along with several Greek and American academics and members of the financial sector.
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Κυβέρνηση και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη – Συµµετοχή στο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link

Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη....
Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφώνµε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Οι συµµετοχές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
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Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
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[Η Καθηµερινή]: Στη Νέα Υόρκη σε φόρουµ που προωθεί τις επενδύσεις στην
Ελλάδα ο Πάιατ
Ο πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ , βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα
παραβρεθεί στο φόρουµ της Capital Link, µε τίτλο «επενδύστε στην Ελλάδα».
Ο ίδιος, µε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασµό στο twitter, επισηµαίνει ότι είναι µία σηµαντική
ευκαιρία, να προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η στήριξη της
Αµερικής στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας.
«Εφτασα στη Νέα Υόρκη για το φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» της Capital Link. Μία µεγάλη ευκαιρία να
προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στο επίκεντρο της ατζέντας του Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο και
να επισηµανθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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[Κέρδος]: Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την
Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία
για την τρίτη αξιολόγηση.
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική
οµιλία κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και
επικεφαλής µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των
Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς
ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM). Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Γ. Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Οι επαφές Τσακαλώτου στη Νέα Υόρκη µε θεσµικούς επενδυτές
Διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει από σήµερα
το πρωί στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για
τις επόµενες απόπειρες δανεισµού της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Το ορόσηµο είναι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Αν υπάρξει οριστική συµφωνία για την τρίτη
αξιολόγηση (αποµένουν 70 και πλέον προαπαιτούµενα) και δροµολόγηση της δόσης τότε από το
Φεβρουάριο η Ελλάδα θα επιχειρήσει µία ή δύο νέες εξόδους στις αγορές.
Ο κ. Τσακαλώτος θα είναι σήµερα οµιλητής σε συνέδριο ενώ την Τρίτη το βράδυ (22.45 ώρα Ελλάδας) θα
χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης στην Wall Street.
Οι επαφές Τσακαλώτου έχουν ιδιαίτερη σηµασία ιδίως µετά την επισήµανση του επικεφαλής της Κοµισιόν
στο Κουαρτέτο Ντέκλαν Κοστέλο την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα πως «όροι όπως καθαρή έξοδος
(clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες εκφράσεις». Το µήνηµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που
καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων µνηµονιακού τύπου ήταν σαφές, κόντρα στο
αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
Οµιλία και συναντήσεις στη Wall Street
Ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει σήµερα στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15 ως 14.45 τοπικη ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 (22.40 ώρα Ελλάδας) στο χώρο του συνεδρίου.

Αύριο Τρίτη ο κ. Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 τοπική ώρα θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Το πρόγραµµα
Μεταξύ των επίσηµων φορέων της ελληνικής κυβέρνησης που θα συµµετάσχουν στις εργασίες του
συνεδρίου είναι επίσης ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, η υπουργός Τουρισµού Έλενα
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Κουντουρά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και η διευθύνουσα σύµβουλος του Υπερταµείου
αποκρατικοποιήσεων Ράνια Αικατερινάρη.
Εκεί όµως θα βρεθούν και πολλοί τραπεζίτες και επικεφαλής εισηγµένων εταιρειών προκειµένου να
συµµετάσχουν στα πάνελ αλλά και τις συναντήσεις µε τους ξένους επενδυτές. Οι προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας, οι επενδύσεις σε ελληνικά κρατικά αλλά και εταιρικά οµόλογα, οι προοπτικές του τραπεζικού
κλάδου και των επενδύσεων σε αυτόν, τα ενεργειακά, ο τουρισµός, τα ακίνητα, η ναυτιλία είναι µεταξύ
των κύριων θεµάτων που θα αναλυθούν.Το κλίµα είναι θετικό καθώς είναι ενδεικτικό ότι την Παρασκευή,
για πρώτη φορά από το 2009, η απόδοση του 10ετούς οµολόγου κινήθηκε στην περιοχή του 4,48%.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραµµα του συνεδρίου
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Διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη για την Εθνική Ασφαλιστική
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Θανάσης Κουκάκης
Τη δυνατότητα να συζητήσουν για το επιχειρησιακό σχέδιο της Exin Partners για την Εθνική
Ασφαλιστική θα έχουν σήµερα Δευτέρα οι βασικοί µέτοχοι της Exin, οι Ελληνοαµερικανοί J. Calamos, J.
Koudounis µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη στο
περιθώριο του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Υπενθυµίζεται ότι το τίµηµα στο οποίο έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές για το 75% του µετοχικού της
κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ανέρχεται σε 720 εκατ. ευρώ και η συναλλαγή είναι κρίσιµη για την
Εθνική τράπεζα, καθώς σχετίζεται άµεσα µε το σχέδιο αναδιάρθρωσής της.
Το κεφαλαιακό κέρδος για την Εθνική Τράπεζα από τη συναλλαγή θα προσεγγίσει τα 160 εκατ. ευρώ, ενώ
επιπλέον ενίσχυση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα υπάρξει και από τη µείωση του σταθµισµένου
ενεργητικού που θα εµφανίζει ο όµιλος. Εάν αυτή τελικά δεν ολοκληρωθεί το «πλήγµα» θα είναι
υπολογίσιµο.
Σηµειώνεται πως αν και η σχετική συµφωνία για τη συναλλαγή υπεγράφη τον περασµένο Ιούνιο και µε
βάση τον αρχικό σχεδιασµό, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2017, το εγχείρηµα έχει κολλήσει.
Να σηµειωθεί πως η εξέλιξη αυτή εξέθεσε τους συµβούλους Goldman Sachs και η Morgan Stanley που είχαν
διαβεβαιώσει για την πληρότητα του φακέλου της Exin νοµικά και οικονοµικά.
Τι αναφέρουν οι εργαζόµενοι
Στο ζήτηµα τοποθετήθηκε σήµερα ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος σε ανακοίνωσή
του αναφέρει τα εξής:
«Η αναµονή και οι σκόπιµες καθυστερήσεις και αναβολές στην ολοκλήρωση των προβλεπόµενων
διαδικασιών για την πώληση της Εταιρίας µας έχουν πλέον καταντήσει γραφικές. Οµοίως και όσοι τις
δικαιολογούν ή τις διαχειρίζονται….
Ας κάνουµε όµως µια σύντοµη αναδροµή, στα όσα έχουν µέχρι σήµερα γίνει ή θα έπρεπε να γίνουν…
Η αρχική πρόβλεψη ήταν να κατατεθεί ο φάκελος στις 17/8/2017. Μέχρι σήµερα 11/12/2017 - δηλαδή τρεις
µήνες και είκοσι πέντε µέρες µετά - κανένας φάκελος δεν έχει κατατεθεί, καµία συγκεκριµένη απάντηση
δεν έχει δοθεί που να αιτιολογεί ουσιαστικά όλο αυτό...
Καµία, επίσης, ουσιαστική δέσµευση από την Εθνική Τράπεζα ή από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα
καλώς ή κακώς πεπραγµένα, καµία ανάληψη ευθυνών από κανέναν, και κανείς υπεύθυνος τελικά για την
ανυπαρξία ποινής στην ασυνέπεια και στη µη τήρηση των υποχρεώσεων του αγοραστή…
H πλέον αρµόδια εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) εµφανίζεται να σφυρίζει αδιάφορα µιας και δεν
έχει κατατεθεί ακόµα ο φάκελος που θα εξετάσει, λες και δεν την ενδιαφέρει η συστηµική ευστάθεια στην
ασφαλιστική αγορά. Κάνει συναντήσεις, δίνει προφορικές διαβεβαιώσεις που πάνε κι έρχονται και κατά τα
άλλα όλα καλά.Από την άλλη η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί σαν τον αδιάφορο γονιό που αφού
αρραβώνιασε το παιδί του δεν τον ενδιαφέρει η τύχη του.
Ο δε προτιµητέος επενδυτής (Exin Holding), έχοντας χάσει πλέον πλήρως το επικοινωνιακό παιχνίδι,
προφανώς προσπαθεί να µαζέψει τα χρήµατα που απαιτούνται, αφήνοντας την PwC να ασχολείται ακόµα
και µε θέµατα εργαζοµένων.
Όλοι όσοι έσπευδαν µέχρι πρότινος να βγουν µπροστά και να κερδίσουν τα εύσηµα για το κατόρθωµα της
πώλησης, τώρα επικαλούνται το ρόλο του παρατηρητή για να δικαιολογήσουν τη σιωπή τους…
Στο µεταξύ όλη αυτή η απαράδεκτη κατάσταση λειτουργεί σε βάρος της Εταιρίας µας και των
εργαζόµενων της, λες και κάποιοι θέλουν να την απαξιώσουν, λες και το κάνουν επίτηδες…
Σαν Σύλλογος Εργαζοµένων είχαµε εξαρχής αντιδράσει στην επιλογή της πώλησης. Το µέγεθος, η ιστορία
και ο ρόλος της Εταιρίας µας απαιτούν µέτοχο µε ευρεία οικονοµική επιφάνεια, σηµαντική εµπειρία στον
κλάδο µας, και γνώση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Γίνεται φανερό ότι µόνο το σηµερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά,
ικανοποιώντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της ελληνικότητας της Εταιρίας και τη συνέχιση της ιστορίας
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της.
Σε κάθε περίπτωση, καλούµε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να σοβαρευτούν επιτέλους.
Η Εταιρία µας, τα δίκτυα πωλήσεων και οι εργαζόµενοι δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται µε τόση
επιπολαιότητα.
Είµαστε εδώ και θα διασφαλίσουµε την ιστορία, το µέγεθος και την παρουσία της Εθνικής Ασφαλιστικής
κόντρα σε όσους «παίζουν» µε ανθρώπους, σοβαρότητα και ιστορία».
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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Επαφές Τσακαλώτου – Παπαδηµητρίου στη Νέα Υόρκη
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών
επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών, µε επίκεντρο τις επόµενες δοκιµαστικές εξόδους της
Ελλάδας στις αγορές.
Παράλληλα, σήµερα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, ενώ αύριο θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στο συνέδριο θα παρέµβει µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο υπουργός Οικονοµίας,
Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, που επίσης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θα παρουσιάσει εκτενώς τις κυβερνητικές
προτεραιότητες για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο κ. Παπαδηµητρίου θα συναντηθεί και µε τον Αµερικανό οµόλογό του, Ουίλµπουρ Ρος, µε τον οποίο θα
εξετάσουν την πορεία της κοινής επιτροπής που έχει συσταθεί από το ελληνικό και το αµερικανικό
υπουργείο Οικονοµίας µετά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ.
Η σχετική επιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, ενώ ο κ. Ρος αναµένεται να ηγηθεί στην επόµενη ΔΕΘ
της πολυµελούς αµερικανικής αντιπροσωπείας.
Το πρόγραµµα των υπουργών στη Νέα Υόρκη δεν περιλαµβάνει συναντήσεις µε αξιωµατούχους των
δανειστών. «Δεν χρειάζονται συναντήσεις, γιατί βρισκόµαστε στη φάση της επίτευξης στέρεης
ανάπτυξης» ανέφερε παράγοντας µε γνώση των επιλογών των δύο υπουργών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Με το βλέµµα στην έξοδο...
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[In]: Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το
πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: IN
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Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street

Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το
πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις

http://www.kathimerini.gr/
Publication date: 11/12/2017 12:35
Alexa ranking (Greece): 74
http://www.kathimerini.gr/938663/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sth-nea-y...

Στη Νέα Υόρκη σε φόρουµ που προωθεί τις επενδύσεις στην Ελλάδα ο Πάιατ

Στη Νέα Υόρκη σε φόρουµ που προωθεί τις επενδύσεις στην
Ελλάδα ο Πάιατ
Ο πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα
παραβρεθεί στο φόρουµ της Capital Link, µε τίτλο «επενδύστε στην Ελλάδα».
Ο ίδιος, µε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασµό στο twitter, επισηµαίνει ότι είναι µία σηµαντική
ευκαιρία, να προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η στήριξη της
Αµερικής στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας.
«Εφτασα στη Νέα Υόρκη για το φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» της Capital Link. Μία µεγάλη ευκαιρία να
προωθηθεί το θέµα των επενδύσεων στο επίκεντρο της ατζέντας του Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο και
να επισηµανθεί η στήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας».

Made it to New York for the @CapitalLink "Invest in Greece Forum." A great chance to advance the
trade and investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda -- and to highlight
US support for Greek economic recovery. pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd
— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) December 11, 2017

ΜΙΡΑΝΤΑ ΞΑΦΑ*
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Ραντεβου Τσακαλωτου µε επενδυτες στη Νεα Υορκη

Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το
πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδα...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την
Τρίτη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία
για την τρίτη αξιολόγηση.

Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.

Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Κέρδος online 11/12/2017 12:17
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Ραντεβού Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων της Wall Street θα έχει την Δευτέρα και την Τρίτη ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στο χαρτοφυλάκιό του έχει το
πετυχηµένο swap οµολόγων καθώς και την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση.
Σήµερα ο κ. Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τη Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Πιτσιλής: Εως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
των σεισµόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία,
αναφέρει το protothema.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «µε το άρθρο 13 του νόµου 4484/1.8.2017
προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των κτισµάτων και του αναλογούντος
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και
το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται πως «η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος».
Η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, µιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ,
υπενθύµισε ότι µε την υπουργική απόφαση του 2017 υπάρχει µέχρι τις 12/12 παράταση για τις βεβαιωµένες
οφειλές, όπως επίσης και για την αναστολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Άρα, σηµείωσε, µέχρι τις
12/12 δεν έχουν καµία επίπτωση.
Η κυρία Παπανάτσιου ενηµέρωσε πως θα επικοινωνήσει αύριο µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων για την επίλυση τυχόν τεχνικών δυσκολιών.
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Επιφυλακτικό άνοιγµα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Σταθεροποιητικά άνοιξε το Χρηµατιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, µε την αγορά να είναι επιφυλακτική
παρά τη συνεχιζόµενη υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών οµολόγων και το θετικό ξεκίνηµα των
ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιµών διαµορφώνεται στις 739,39 µονάδες σηµειώνοντας µικρή πτώση 0,18%. Η αξία των
συναλλαγών ανέρχεται στα 2,15 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινούνται 12 µετοχές, 14 πτωτικά και 9 παραµένουν
σταθερές.
Το δεκαετές οµόλογο αναφοράς σηµειώνει απόδοση 4,4% και το διετές οµόλογο καταγράφει απόδοση
2,3%, µε το spead να διαµορφώνεται στις 411 µονάδες βάσης.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις δηλώσεις που θα κάνουν σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος και οι επικεφαλής των κλιµακίων των θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), Νικόλα
Τζιαµαριόλι (ESM) και Φραντζέσκο Ντρούντι (EKT) στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η Capital
Link στη Νέα Υόρκη.
Χωρίς ενθουσιασµό υποδέχθηκαν οι επενδυτές έκθεση της Moody’s που αναφέρει πως τα στοιχεία της
έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας που έδειξαν ότι οι τράπεζες έπιασαν τους στόχους για τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) είναι «πιστωτικά θετικά» (credit positive) για τον κλάδο.
Η µετοχή της Eurobank σηµειώνει άνοδο 1,39% στα 0,730 ευρώ και η µετοχή της Πειραιώς κερδίζει 0,74%
στα 2,43 ευρώ.
Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τις µεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι µετοχές του
ΟΠΑΠ (-5,54% στα 9,54 ευρώ), της Motor Oil (-1,35% στα 19,00 ευρώ) και της Jumbo (-0,75% στα 13,28 ευρώ).
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµειώνει πτώση σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.Τη µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι µετοχές: Πλαστικά
Θράκης+3,60% και Attica Bank+3,33%, ενώ τη µεγαλύτερη πτώση σηµειώνουν οι µετοχές: Κυριακούλης 28,59% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -5,78%.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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«Απόβαση» Τσακαλώτου τραπεζιτών και επιχειρηµατιών στη Νέα Υόρκη
Κυβερνητικά στελέχη µε επικεφαλής τον υπουργό οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιχειρηµατίες και
εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν απόψε το «παρών» στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Σήµερα Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης, ο Διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης,
CFO της Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
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«Ώρα» Ελλάδας σήµερα στη Νέα Υόρκη

Στην αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού µεταφέρεται από σήµερα το ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα
βρεθούν κορυφαία στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, µε αφορµή τη συµµετοχή τους σε
συνέδριο της Capital Link, ενώ αναµένεται να υπάρξει και σειρά συναντήσεων µε διεθνείς επενδυτές, ως
συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι κεντρικός οµιλητής στο 19ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου, στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, καθώς σήµερα Δευτέρα κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο υπουργός θα
απευθύνει κεντρική οµιλία. Την Τρίτη ο ίδιος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», ενώ έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Διαβάστε περισσότερα στο BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει µε ξεχωριστή µατιά όλες τις
οικονοµικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B»
ως η κορυφαία πηγή ενηµέρωσης για την παγκόσµια αθλητική βιοµηχανία.
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Πιτσιλής: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι αύριο, Τρίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι σεισµόπληκτοι στη
Λέσβο και την Κω, προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018, όπως ανακοίνωσε ο
διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής διευκρίνισε πως όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Όπως υπογράµµισε, η ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων
επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Ο κ. Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του
στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
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Λέσβος: Αύριο (12/12) ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δικαιολογητικά για το σεισµό
του Ιουνίου
Πριν από µερικές ηµέρες είχαµε αναφέρει ότι σαν κεραυνός έπεσε στο κεφάλι των κατοίκων της
Λέσβου η είδηση ότι από την 12η Δεκεµβρίου θα τρέχουν κανονικά οι φορολογικές τους υποχρεώσεις
καθότι ολοκληρώνεται το εξάµηνο της έκτακτης κατάστασης µετά το σεισµό του Ιουνίου… Ενός σεισµού
που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και δεκαπέντε τραυµατίστηκαν ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είδαν
τις περιουσίες τους να χάνονται.. Και µάλιστα θα πρέπει να πληρώσουν άµεσα τρεις δόσεις ΕΝΦΙΑ παρά το
γεγονός ότι δεν έχουν πάρει την βοήθεια για το σπίτι που έχασαν….
Και χθες, ήρθε η απάντηση… Αλλωστε το θέµα δεν είναι πολιτικό αλλά γραφειοκρατικό. Και όπως
ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, µέχρι αύριο
Τρίτη 12 Δεκεµβρίου η υπηρεσία του θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να
υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ
του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Δήλωση που έγινε στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos
της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή,
για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πιτσιλής: Μέχρι Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή τον σεισµόπληκτων από
ΕΝΦΙΑ

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω...
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/362140/pitsilis-mehri-triti-i-apofasi-gia-apallagi-ton-seismoplikton-apoenfia/#ixzz50tBI834D
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Απαλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας
Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης
της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις
βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
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Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, υπογράµµισε ο Ευ.
Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
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Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
σε Λέσβο και Κω

Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και
Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά με το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συμμετοχή του στοδιεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ μαζί με τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζημιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
--------------------------------Πηγή: ΑΜΠΕ
---------------------------------
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Κυβέρνηση και επιχειρηµατίες στη µητρόπολη του Καπιταλισµού

Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφώνµε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Οι συµµετοχές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω

Σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «µε το άρθρο 13 του νόµου 4484/1.8.2017
προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των κτισµάτων και του αναλογούντος
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και
το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται πως «η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος».
Η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, µιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ,
υπενθύµισε ότι µε την υπουργική απόφαση του 2017 υπάρχει µέχρι τις 12/12 παράταση για τις βεβαιωµένες
οφειλές, όπως επίσης και για την αναστολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Άρα, σηµείωσε, µέχρι τις
12/12 δεν έχουν καµία επίπτωση.
Η κυρία Παπανάτσιου ενηµέρωσε πως θα επικοινωνήσει αύριο µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων για την επίλυση τυχόν τεχνικών δυσκολιών.
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Επαφές Ευ. Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Της Δήµητρας Καδδά
"Σειρά σημαντικών επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών" έχει προαναγγείλει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος που βρίσκεται από την Παρασκευή στην Νέα Υόρκη.
Σήμερα θα συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική ομιλία κατά την διάρκεια του επίσημου
γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδημητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoμισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Αύριο, ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό και διαπραγματευτικά στελέχη είχαν συνδέσει χρονικά
την ανάγκη μιας "ομαλής" ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συμφωνίας (που επικυρώθηκε από το
Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας) με την προσπάθεια να μην υπάρχουν "σκιές" στο συγκεκριμένο
ταξίδι, που έχει διπλό αντικείμενο: Να γίνει μία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας με στόχο
κεφάλαια για τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
Capital Link
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω

Corfupost.gr - Η Κέρκυρα µε µια µατιά
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει µέχρι την Τρίτη την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος
Πιτσιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Σηµειώνεται ότι ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή,
για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ εξήγησε ότι όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Παράλληλα, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων
τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους,
δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Έως την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων
σε Λέσβο και Κω
ΚΩΣ:
Σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν
προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί. Επίσης, ο Γ.
Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «µε το άρθρο 13 του νόµου 4484/1.8.2017
προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των κτισµάτων και του αναλογούντος
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και
το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται πως «η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος».
Η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, µιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ,
υπενθύµισε ότι µε την υπουργική απόφαση του 2017 υπάρχει µέχρι τις 12/12 παράταση για τις βεβαιωµένες
οφειλές, όπως επίσης και για την αναστολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Άρα, σηµείωσε, µέχρι τις
12/12 δεν έχουν καµία επίπτωση.
Η κυρία Παπανάτσιου ενηµέρωσε πως θα επικοινωνήσει αύριο µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων για την επίλυση τυχόν τεχνικών δυσκολιών.
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και
Κω
Αναρτήθηκε: 11.12.2017

Μέχρι αύριο, Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε τις
διαδικασίες απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και του 2018 καθώς και το έντυπο που πρέπει να
υποβάλλουν, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, από τη Νέα
Υόρκη όπου και βρίσκεται σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos . Ο
Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

Ετικέτες: Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εόδων • Γιώργος Πιτσιλής • ΕΝΦΙΑ • Κως Λέσβος • σεισµόπληκτοι
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Στη Νέα Υόρκη προς αναζήτηση επενδυτών
Μανώλης Παναγιωτάκης
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται από την Παρασκευή ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Μανώλης
Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Capital Link. O επικεφαλής της ΔΕΗ θα έχει συναντήσεις και
επαφές µε εκπροσώπους ενεργειακών εταιριών και funds σε µία προσπάθεια να προσελκύσει επενδυτές από
το εξωτερικό στα διάφορα πρότζεκτ που σχεδιάζει για την επόµενη ηµέρα της ΔΕΗ.
Ο µεγάλος “πονοκέφαλος” είναι βέβαια το µάρκετ τεστ για τις λιγνιτικές µονάδες, που αναµένεται να
προκηρύξει η γενική διεύθυνση Ανταγωνισµού της Κοµισιόν από ηµέρα σε ηµέρα. Ενδεχόµενη αποτυχία του
τεστ και κυρίως του διαγωνισµού που θα ακολουθήσει, µπορεί να επιφέρει πιέσεις για πώληση και
υδροηλεκτρικών µονάδων της εταιρίας. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει µία καµπάνια
προσέλκυσης επενδυτών για τους λιγνίτες, απευθυνόµενη µεταξύ άλλων και στους µεγάλους, εγχώριους
βιοµηχανικούς καταναλωτές, τις λεγόµενες ενεργοβόρες βιοµηχανίες όπως η Αλουµίνιον, η Χαλκόρ, οι
τσιµεντοβιοµηχανίες ΑΓΕΤ-Ηρακλής και Τιτάν, η ΕΛΒΑΛ, καθώς και τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ και Μότορ Οιλ.
Μέχρι στιγµής πάντως οι περισσότεροι βιοµήχανοι παραµένουν επιφυλακτικοί, θέλοντας να δούν τα
“economics” της νέας άσκησης εν αναµονή πιο συγκεκριµένων προτάσεων, όπως τουλάχιστον ανέφερε
στέλεχος µεγάλου οµίλου.
Στα σχέδια της ΔΕΗ για την επόµενη ηµέρα περιλαµβάνονται ακόµα η δραστηριοποίηση στις γειτονικές
αγορές, Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία κλπ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η επέκταση στην αγορά φυσικού
αερίου. Στα περισσότερα από τα πρότζεκτ που εξετάζει σήµερα η διοίκηση του οµίλου θα ήθελε τη
συµµετοχή τρίτων επενδυτών.
Για το φυσικό αέριο έχει ήδη επιλέξει δύο συµβούλους οι οποίοι θα επεξεργαστούν το σχέδιο της εισόδου
της εταιρίας στην εν λόγω αγορά, η οποία από 1/1/2018 απελευθερώνεται πλήρως.
Οι σύµβουλοι θα εξετάσουν τη στρατηγική δραστηριοποίησης της ΔΕΗ τόσο στη λιανική αγορά όσο και
στη χονδρική, ενώ η εταιρία φέρεται αποφασισµένη να εξετάσει τις δυνατότητες του CNG - Συµπιεσµένο
Φυσικό Αέριο- και του LNG-Yγροποιηµένο Φυσικό Αέριο- τόσο σε επίπεδο προµήθειας όσο και εφαρµογών.
Στον τοµέα των ΑΠΕ έχει ήδη προαναγγείλει την απόφαση της να αναπτύξει ένα µεγάλο φωτοβολταϊκό
πάρκο, ισχύος 250 MW σε πρώην λιγντιτορυχεία της Κοζάνης, καθώς και µία σειρά µικρότερων έργων.
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος...

στη Νέα Υόρκη...

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link
που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο
βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς
παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής
του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από
την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα
υπάρξει συνάντησή τους και µε τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το
ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και
τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο
θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής
Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε συµφωνηθεί στη συνάντηση
Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά
το τελευταίο διάστηµα.
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το τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η
υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο επικεφαλής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής...
Πηγή: Real.gr
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

http://www.amna.gr/
Publication date: 11/12/2017 10:19
Alexa ranking (Greece): 401
http://www.amna.gr/feeds/logosupload.php?id=212790

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής,
σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας
Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική
αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις
επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο
αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα
πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει
ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου
έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των
ακινήτων τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν
έως το τέλος του έτους, δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης
µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές
προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

http://www.fmvoice.gr/
Publication date: 11/12/2017 10:19
Alexa ranking (Greece): 3477
http://www.fmvoice.gr/index.php/oikonomia/eidiseis/item/181234-sti-nea-yorki-gia-...

Στη Νέα Υόρκη για επαφές µε επενδυτές ο Τσακαλώτος
Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργανώνει η Capital Link στις 11 Δεκεµβρίου 2017, στο Metropolitan Club.
Σήµερα, κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45), ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Αύριο, Τρίτη, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας
στο Χρηµατιστήριο.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη

Του Βασίλη Σκουρή
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από
τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Πηγή: Real.gr
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Τι γυρεύει ο Κορεάτης στη Νέα Υόρκη; Οι επαφές Παναγιωτάκη µε επενδυτές
για τα πλάνα της ΔΕΗ
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για την επόµενη ηµέρα της ΔΕΗ και βεβαίως συνεργασιών µε
ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, βρίσκεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης.
Έτσι από το βράδυ της Παρασκευής (8/12) ο επικεφαλής της ΔΕΗ βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου πραγµατοποιεί
σειρά επαφών µε εκπροσώπους ενεργειακών εταιριών και funds σε µία προσπάθεια να προσελκύσει
επενδυτές από το εξωτερικό στα διάφορα projects που σχεδιάζει για την επόµενη ηµέρα της επιχείρησης. Η
προσέλκυση ενδιαφέροντος στο market test για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ είναι ένα από
τα ζητούµενα για τον κ. Παναγιωτάκη, αλλά όπως λένε καλά πληροφορηµένες πηγές δεν είναι ο κεντρικός
στόχος των επαφών του στις ΗΠΑ όπου πήγε µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link, όµως έχει
προγραµµατίσει επαφές και συζητήσεις πέραν του συνεδρίου. Οι επαφές του κ.
Worldenergynews.gr ·

πριν από 1 ώρα 21 λεπτά ·
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Την επιστροφή στην κανονικότητα προβάλλει ο Ευ. Τσακαλώτος στους
Αµερικανούς επενδυτές
Με ήρεµο κλίµα στο µέτωπο των δανειστών, µετά το κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας και τη
δροµολόγηση των νοµοσχεδίων για την ψήφιση των δεκάδων προαπαιτούµενων
προκειµένου να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, η κυβέρνηση επιθυµεί να επικεντρωθεί στην
προετοιµασία της επόµενης ηµέρας διαφηµίζοντας στο εξωτερικό την σταδιακή επιστροφή
στην οµαλότητα, ως δέλεαρ για την προσέλκυση επενδύσεων.
Η απόδοση του Ελληνικού δεκαετούς οµολόγου, το οποίο παρουσιάζει σηµαντική υποχώρηση το τελευταίο
διάστηµα, είναι ένα δείγµα εµπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονοµία. Όµως, η ανάπτυξη, παρά τα
σηµαντικά βήµατα (άνοδος για τρία συνεχόµενα τρίµηνα, +1,3% το τρίτο τρίµηνο), υπολείπεται του στόχου
του 1,6% που είχε θέσει η κυβέρνηση για το 2017, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί δύο φορές προς τα κάτω. Και
παρότι έχει φύγει από τον ορίζοντα ο κίνδυνος του Grexit, οι επενδυτές παραµένουν επιφυλακτικοί λόγω
του επενδυτικού πλαισίου στη χώρα (χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, συνεχή γραφειοκρατικά
εµπόδια, πολυνοµία, ασταθές φορολογικό περιβάλλον).
Τα ταξίδια των µελών του Οικονοµικού επιτελείου πληθαίνουν µε στόχο να «µετρηθούν» οι προθέσεις των
επενδυτών. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παίρνει «πάνω του» το θέµα και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θέλοντας
να πείσει τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οίκων ότι θα κερδίσουν
επενδύοντας στην Ελλάδα.
Μια τέτοια ευκαιρία είναι η παρουσία του υπουργού Οικονοµικών σήµερα στο 19ο ετήσιο συνέδριο «Invest
in Greece» που διοργανώνει η Capital Link µε τη συµµετοχή σηµαντικών εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών
οίκων και τραπεζών. Πέρα από την προγραµµατισµένη οµιλία του, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται
στις επαφές στο περιθώριο του συνεδρίου µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών.
Αύριο, ο κ. Τσακαλώτος αναµένεται να παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link, όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Newsroom Αθήνα 9,84
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Τσακαλώτος: Σηµαντικά ραντεβού στη Νέα Υόρκη για επενδύσεις
Τσακαλώτος

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
«Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών» έχει προαναγγείλει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο οποίος βρίσκεται από την Παρασκευή στην Νέα Υόρκη.
Σήµερα θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Θα απευθύνει την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών. Επίσης οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Τσακαλώτος… day two
Αύριο, Τρίτη 12/12/2017, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Σύµφωνα µε το capital.gr, θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών
της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Το συνέδριο είχε προγραµµατιστεί εδώ και καιρό και διαπραγµατευτικά στελέχη είχαν συνδέσει χρονικά
την ανάγκη µιας «οµαλής» ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συµφωνίας (που επικυρώθηκε από το
Eurogroup της προηγούµενης εβδοµάδας) µε την προσπάθεια να µην υπάρχουν «σκιές» στο συγκεκριµένο
ταξίδι, που έχει διπλό αντικείµενο: Να γίνει µία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο
κεφάλαια για τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
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H ΑΑΔΕ απαλλάσσει από τον ΕΝΦΙΑ τους σεισµόπληκτους της Λέσβου και της
Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το
έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και
στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος
Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων
τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους,
δεν θα τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Στο συνέδριο της Capital Link που βασικός οµιλητής είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα συµµετάσχουν και η
Κριστίν Λαγκάρντ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ΕSM και ο Ντέκλαν Κοστέλο.
Πηγή: REAL NEWS
11/12 04:50
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Ραγδαία ΕΞΕΛΙΞΗ!Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη...

Του Βασίλη Σκουρή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από
τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Πηγή: Real.gr
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Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω Προτεινόµενο
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.

Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.

Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Επαφές Ευ. Τσακαλώτου µε επενδυτές στην Νέα Υόρκη
Facebook
Twitter
Print
E-mail
"Σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών" έχει προαναγγείλει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος που βρίσκεται από την Παρασκευή στην Νέα Υόρκη.
Σήµερα θα συµµετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου.

Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδηµητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε
(Declan Costello από πλευράς Κoµισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από
πλευράς ESM). Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Αύριο, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Το συνέδριο είχε προγραµµατιστεί εδώ και καιρό και διαπραγµατευτικά στελέχη είχαν συνδέσει χρονικά
την ανάγκη µιας "οµαλής" ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συµφωνίας (που επικυρώθηκε από το
Eurogroup της προηγούµενης εβδοµάδας) µε την προσπάθεια να µην υπάρχουν "σκιές" στο συγκεκριµένο
ταξίδι, που έχει διπλό αντικείµενο: Να γίνει µία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο
κεφάλαια για
.
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Κυβέρνηση, Θεσµοί, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη- Στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο θα συµµετέχουν και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
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Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και
Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση
σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν
προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις
σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Συµµετοχή της κυβέρνησης στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link

Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το πρόγραµµα του Ε.Τσακαλώτου
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφώνµε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Οι συµµετοχές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
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Επαφές Παναγιωτάκη µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη - Τα πλάνα της ΔΕΗ
Οι επαφές του κ. Παναγιωτάκη στις ΗΠΑ έρχονται σε συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Κορέα
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για την επόµενη ηµέρα της ΔΕΗ και βεβαίως
συνεργασιών µε ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον ενεργειακό
τοµέα της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, βρίσκεται ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης.
Έτσι από το βράδυ της Παρασκευής (8/12) ο επικεφαλής της ΔΕΗ βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου πραγµατοποιεί
σειρά επαφών µε εκπροσώπους ενεργειακών εταιριών και funds σε µία προσπάθεια να προσελκύσει
επενδυτές από το εξωτερικό στα διάφορα projects που σχεδιάζει για την επόµενη ηµέρα της επιχείρησης.
Η προσέλκυση ενδιαφέροντος στο market test για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ είναι ένα
από τα ζητούµενα για τον κ. Παναγιωτάκη, αλλά όπως λένε καλά πληροφορηµένες πηγές δεν είναι ο
κεντρικός στόχος των επαφών του στις ΗΠΑ όπου πήγε µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link, όµως έχει
προγραµµατίσει επαφές και συζητήσεις πέραν του συνεδρίου.
Οι επαφές του κ. Παναγιωτάκη στις ΗΠΑ έρχονται σε συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Κορέα,
το οποίο όπως όλα δείχνουν θα οδηγήσει σε συνεργασία µε την κορεατική KEPCO, ενώ είναι γνωστές οι
επαφές του µε την κινεζική αγορά.
Αυτές βρίσκονται στην κατεύθυνση των projects των ανανεώσιµων πηγών, όπου η ΔΕΗ ετοιµάζει ευρύ
πρόγραµµα σε Ελλάδα και Βαλκάνια και χτίζει συµµαχίες µε διεθνείς παίκτες.
Επέκταση σε γειτονικά κράτη και νέους τοµείς
Στα σχέδια της ΔΕΗ για την επόµενη ηµέρα περιλαµβάνονται ακόµα η δραστηριοποίηση στις γειτονικές
αγορές, Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία κλπ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η επέκταση στην αγορά φυσικού
αερίου.
Στα περισσότερα από τα projects που εξετάζει σήµερα η διοίκηση του οµίλου θα ήθελε τη συµµετοχή
τρίτων επενδυτών.
Στον τοµέα των ΑΠΕ έχει ήδη προαναγγείλει την απόφαση της να αναπτύξει ένα µεγάλο φωτοβολταϊκό
πάρκο, ισχύος 250 MW σε πρώην λιγνιτορυχεία της Κοζάνης.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών µεταξύ των
ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων, τις οποίες κάλεσε να επενδύσουν στην παραγωγή ηλεκτρισµού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται επαφές µε εταιρίες όπως η Αλουµίνιον, η Χαλκόρ, οι
τσιµεντοβιοµηχανίες ΑΓΕΤ-Ηρακλής και Τιτάν, η ΕΛΒΑΛ, καθώς και τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ και Μότορ Οιλ.
Πάντως επί του παρόντος τµήµα των βιοµηχάνων είναι επιφυλακτικό, εν αναµονή πιο συγκεκριµένων
προτάσεων, όπως ανέφερε πρόσφατα στο WorldEnergyNews στέλεχος µεγάλου βιοµηχανικού οµίλου της
χώρας.
Παρά ταύτα όµως θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο κόστος
ρεύµατος.
Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr
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Στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος – Επαφές µε επενδυτές
Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µε στόχο να ενισχύσει το επενδυτικό
αφήγηµα της κυβέρνησης και να προσελκύσει επενδυτές στην Ελλάδα. Ο κ.Τσακαλώτος, έχει
προγραµµατίσει σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες, ενώ θα είναι εκ των βασικών
οµιλητών, στο συνέδριο της Capital Link, που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Στο εν λόγω συνέδριο θα δώσει το παρών η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, όπως επίσης θα
παραβρεθούν οι Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιον. Η ελληνική
πλευρά θα επιδιώξει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συνάντηση µε την Κριστίν Λαγκάρντ, στο
περιθώριο του συνεδρίου.
Στην ελληνική ατζέντα βρίσκονται τα ζητήµατα του χρέους αλλά και η τέταρτη αξιολόγηση.
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Συζήτηση σήµερα για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα
στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτοςθα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από
τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Πηγή: Real.gr
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Γ. Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, ο κ.
Πιτσιλής εξήγησε όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην ΔΟΥ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των ακινήτων τους. Στόχος είναι
µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων
αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη
συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που
διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ShareTweet
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα μας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά
σήμερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήμερα ο βασικός
ομιλητής, ο οποίος αύριο θα παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης για τη μέρα της Ελλάδας, ενώ έχει προγραμματίσει και σειρά
επαφών με σημαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο
Νικολά Τζιαμαρόλι από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κομισιόν.
Σύμφωνα δε με πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει
συνάντησή τους και με τον έλληνα υπουργό Οικονομικών για το ελληνικό χρέος και
τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας
από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος αμέσως μετά το Συνέδριο θα μεταβεί στη Νέα
Υόρκη όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωμένων
Πολιτειών που είχε συμφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραμπ. Οι δύο υπουργοί
μάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συμμετέχουν και άλλοι έλληνες επίσημοι, όπως η υπουργός
Τουρισμού Ελενα Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
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Επαφές Ευ. Τσακαλώτου µε επενδυτές στην Νέα Υόρκη
Της Δήµητρας Καδδά
"Σειρά σημαντικών επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών" έχει προαναγγείλει ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος που βρίσκεται από την Παρασκευή στην Νέα Υόρκη.
Σήμερα θα συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης απευθύνοντας την κεντρική ομιλία κατά την διάρκεια του επίσημου
γεύµατος του συνεδρίου.
Στην εκδήλωση θα βρεθούν και οι Παπαδημητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και επικεφαλής
µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς Ε.Ε (Declan
Costello από πλευράς Κoμισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από πλευράς ESM).
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Αύριο, ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό και διαπραγματευτικά στελέχη είχαν συνδέσει χρονικά
την ανάγκη μιας "ομαλής" ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συμφωνίας (που επικυρώθηκε από το
Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας) με την προσπάθεια να μην υπάρχουν "σκιές" στο συγκεκριμένο
ταξίδι, που έχει διπλό αντικείμενο: Να γίνει μία θετική παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας με στόχο
κεφάλαια για τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων.
Capital Link
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω διαβαστε
επισης

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ΕΝΦΙΑ Λέσβος

διαβαστε επισης
Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία και το µήνυµά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.
Σχόλια µε υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόµενο που η συντακτική οµάδα κρίνει πως
δεν προσφέρουν στο γόνιµο διάλογο, δεν θα δηµοσιεύονται. Παρακαλούµε να αποφεύγετε τα greeklish.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Του Βασίλη Σκουρή
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από
τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Πηγή: Real.gr
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Κυβέρνηση και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη – Συµµετοχή στο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου Όπως έγινε γνωστό
από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά τη
διάρκεια του […]
Πηγή: ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ
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Σε επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη κυβερνητικά στελέχη,
επιχειρηµατίες και Θεσµοί για την Ελλάδα
Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα δώσουν το παρών κυβερνητικά
στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών αλλά και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών
θεσµών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα
ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Συµµετοχή στο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική
οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη
των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Οι συµµετοχές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
...
Πηγή: https://www.altsantiri.gr
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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Σε επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη κυβερνητικά στελέχη,
επιχειρηµατίες και Θεσµοί για την Ελλάδα
Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα δώσουν το παρών κυβερνητικά
στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών αλλά και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών
θεσµών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα
ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος...

στη Νέα Υόρκη...
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο
της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι
σήµερα ο...
βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα παραβρεθεί σε ειδική
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη
µέρα της Ελλάδας, ενώ έχει προγραµµατίσει και σειρά
επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ,
επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM
και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο
του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε τον
Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και
τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και τον
τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον
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Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα
Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου των
ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της
Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο
υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες
επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά
και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής...
Πηγή: Real.gr
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Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη κυβερνητικά στελέχη,
επιχειρηµατίες και Θεσµοί
Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα δώσουν το παρών κυβερνητικά στελέχη,
επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών αλλά και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών. Ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο επικεφαλής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo Invest in Greece. Το
παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα ο
Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM. Μήνυµα εξ' αποστάσεως θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40
στον χώρο του συνεδρίου. Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην...
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Απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ οι σεισµόπληκτοι σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των
περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή
του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην
ελληνική οικονοµία.
Σχετική ανακοίνωση µε το θέµα προς απάντηση σε δηµοσιεύµατα εξέδωσε και το υπουργείο
Οικονοµικών αναφέροντας: «Σχετικά µε δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο
13 του νόµου 4484/1.8.2017 προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των
κτισµάτων και του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του Δήµου
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το
σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
«Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος» καταλήγει η ανακοίνωση του
υπουργείου.
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Κυβέρνηση και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη – Συµµετοχή στο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα δώσουν το «παρών» σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το πρόγραµµα του Τσακαλώτου
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου ο κ. Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική οµιλία κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15- 14.45, τοπική ώρα), ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου (15.40, τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παραβρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την
λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.

Οι συµµετοχές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων
είναι στην τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
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Σε επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη κυβερνητικά στελέχη,
επιχειρηµατίες και Θεσµοί για την Ελλάδα
Στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη θα δώσουν το παρών κυβερνητικά
στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών αλλά και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών
θεσµών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece.
Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα
ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
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Την «επόµενη ηµέρα» µετά τα προγράµµατα ετοιµάζει η κυβέρνηση

«Ψαρεύουν» προθέσεις και επενδυτές

Costas Baltas / Reuters
Σε δύο παράλληλα µέτωπα θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση το επόµενο διάστηµα. Η συγκυρία επιβάλλει
στην Ελληνική κυβέρνηση να επικεντρωθεί ταυτόχρονα στην ολοκλήρωση των προαπαιτούµενων δράσεων
του Μνηµονίου, αλλά και την προετοιµασία της επόµενης ηµέρας της εξόδου από τα προγράµµατα.
Το γεγονός ότι η τρίτη αξιολόγηση προχωρά χωρίς εµπλοκές και καθυστερήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι
σχέσεις Αθήνας και δανειστών βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο τους, βοηθά την κυβέρνηση να
προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου για την µετα-µνηµονιακή εποχή χωρίς εµπόδια. Το τεχνικό σκέλος
της ολοκλήρωσης των εκκρεµοτήτων για την τρίτη αξιολόγηση, σύµφωνα µε κυβερνητικούς παράγοντες
προχωρά κανονικά και εντός χρονοδιαγράµµατος.
Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι αναφέρουν ότι στη συνεδρίαση του EuroWorking Group στις 11 Ιανουαρίου, θα
επιβεβαιωθεί η υλοποίηση των προαπαιτούµενων δράσεων, ώστε στο Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου οι
υπουργοί Οικονοµικών να λάβουν και την πολιτική απόφαση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
και την εκταµίευση της επόµενης δόσης.
Τα «ανοιχτά» µέτωπα για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων είναι γνωστά και σύµφωνα µε την
Ελληνική πλευρά δεν θα υπάρξει πρόβληµα για την ικανοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η
κυβέρνηση. Η πορεία πώλησης των λιγνιτικών µονάδων, όπως και η πώληση του 17% της ΔΕΗ, θα
προχωρήσει κανονικά χωρίς προβλήµατα διαβεβαιώνουν από το υπουργείο Ενέργειας.
Χωρίς κολλήµατα θα προχωρήσουν και οι πλειστηριασµοί ώστε να µειωθούν τα κόκκινα δάνεια των
τραπεζών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος µιας ακόµα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, διαβεβαιώνουν
από την κυβέρνηση. Το ίδιο θα γίνει και µε τα ανοιχτά µέτωπα του υπουργείου Εργασίας, όπως είναι η
αλλαγή του νόµου για τις απεργίες, τον επανυπολογισµό των συντάξεων και η εφαρµογή των υπόλοιπων
αλλαγών στο σύστηµα.
Κανονικά προχωρούν και οι αλλαγές στο Δηµόσιο, όπως αναφέρουν αρµόδιοι παράγοντες, καθώς η
κινητικότητα ξεκίνησε, ενώ τηρούνται οι κανόνες για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις. Το επόµενο
διάστηµα θα προχωρήσει και η διαδικασία για την ανάδειξη των µόνιµων Γενικών Γραµµατέων, ενώ
αναµένεται και ο νόµος για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
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«Ψαρεύουν» προθέσεις και επενδυτές
Με δεδοµένη την ηρεµία στο µέτωπο της αξιολόγησης, η κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει την
προσπάθεια να «διαφηµίσει» και στο εξωτερικό την οµαλότητα στην οποία σταδιακά επιστρέφει η
Ελληνική Οικονοµία. Τα ταξίδια των αξιωµατούχων του Οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης το
τελευταίο διάστηµα είναι όλο και περισσότερα και στόχος είναι να «µετρηθούν» οι προθέσεις των
επενδυτών.
Η απόδοση του Ελληνικού δεκαετούς οµολόγου, το οποίο παρουσιάζει σηµαντική υποχώρηση το τελευταίο
διάστηµα, είναι ένα δείγµα εµπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονοµία. Ωστόσο, το στοίχηµα που
προσπαθεί να κερδίσει η κυβέρνηση είναι οι ξένοι επενδυτές να αποδείξουν και έµπρακτα την εµπιστοσύνη
τους επενδύοντας στη χώρα.
Μια τέτοια ευκαιρία είναι η παρουσία σήµερα του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο 19ο
ετήσιο συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link µε τη συµµετοχή σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Πέρα από την προγραµµατισµένη οµιλία του
υπουργού, αλλά και τη συνέντευξη τύπου, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές στο
περιθώριο του συνεδρίου µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών.
Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά και οι υπόλοιποι υπουργοί και
επιχειρηµατίες που βρίσκονται στην Νέα Υόρκη µε αφορµή το συνέδριο, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν
αν υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων που ετοιµάζει το
Ελληνικό Δηµόσιο. Στο πρόγραµµα για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα υπάρχουν οι εκδόσεις,
7ετούς, 10ετούς ίσως και 3ετούς διάρκειας ώστε να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση µε τις αγορές.
Για αύριο Τρίτη 12 Δεκεµβρίου το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών προβλέπει να παρευρεθεί στην
ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Κυβέρνηση, Θεσµοί, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη- Στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο θα συµµετέχουν και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Του Βασίλη Σκουρή
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από
τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι Έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.
Πηγή: Real.gr
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Την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
Την απόφαση σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι
υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στη Λέσβο και την Κω, θα εκδώσει µέχρι την Τρίτη η
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Τι λέει το υπουργείο
Σχετικά µε δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «µε το άρθρο 13
του νόµου 4484/1.8.2017 προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των
κτισµάτων και του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του δήµου
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το
σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται πως «η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος».
Η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, µιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ,
υπενθύµισε ότι µε την υπουργική απόφαση του 2017 υπάρχει µέχρι τις 12/12 παράταση για τις βεβαιωµένες
οφειλές, όπως επίσης και για την αναστολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Άρα, σηµείωσε, µέχρι τις
12/12 δεν έχουν καµία επίπτωση.
Η κ. Παπανάτσιου ενηµέρωσε πως θα επικοινωνήσει αύριο µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων για την επίλυση τυχόν τεχνικών δυσκολιών.
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Στη Νέα Υόρκη η συζήτηση για το ελληνικό χρέος Προτεινόµενο
Ιδιαίτερης σηµασίας για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.

Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από
τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.

Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.

Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.

Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
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«Πάγο» στο ΤΧΣ για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Θανάσης Κουκάκης
Ενεργή ανάµιξη στη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών επιδιώκει να αναλάβει το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), κάτι που ωστόσο τόσο οι θεσµοί, όσο και η
Τράπεζα της Ελλάδος δεν βλέπουν µε καλό µάτι.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΤΧΣ Μάρτιν Τσούρντα ο οποίος από το Μάιο που ανέλαβε έως σήµερα δεν
έχει να επιδείξει κάποιο ιδιαίτερο έργο, αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων των τραπεζών, τοµέας που η προηγούµενη διοίκηση του Ταµείου υπό τον Άρη Ξενόφο
είχε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες κυρίως µέσω µελετών.
Ο Αυστριακός επικεφαλής του ΤΧΣ έχει υποστηρίξει από τις αρχές Νοεµβρίου ότι µπορεί να συµβάλει στην
ταχύτερη µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών, κάτι που όµως
θεσµοί, υπουργείο Οικονοµικών και Τράπεζα της Ελλάδος βλέπουν µε επιφύλαξη, γνωρίζοντας τις
διοικητικές ελλείψεις και την ανεπαρκή δοµή του Ταµείου.
Ένας ακόµη λόγος είναι δεν κρίνεται σκόπιµο το ΤΧΣ να έχει αναλυτική πρόσβαση σε στοιχεία που είναι
αρµοδιότητας του επόπτη.
Εκείνος, ωστόσο, θέλοντας να επιβάλει τη θέση του προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στο ΤΧΣ στελέχους µε εµπειρία στη διαχείριση κινδύνων και µη
εξυπηρετούµενων δανείων. Οι ενδιαφερόµενοι είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν στο ΤΧΣ τις
υποψηφιότητές τους έως την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου και η επιλογή του επικρατέστερου θεωρείται θέµα
ηµερών.
Σε κάθε περίπτωση ο Μάρτιν Τσούρντα θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις του για τη
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει σήµερα στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο Αυστριακός θα µετέχει σε πάνελ µε θέµα «NPLs - Η µεγάλη ευκαιρία για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και
επενδύσεις». Η εν λόγω συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πως ο επιτυχηµένος χειρισµός των µη
εξυπηρετούµενων δανείων θα αυξήσει τη ρευστότητα στην οικονοµία και θα βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των ελληνικών εταιρειών.
Στη βάση αυτή θα αναλυθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, το καθεστώς
των διαχειριστών µη εξυπηρετούµενων δανείων, η δηµιουργία Φόρουµ για τα «κόκκινα» εταιρικά δάνεια
µεταξύ των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι υφιστάµενες προκλήσεις.
Στη συζήτηση θα µετέχουν οι Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της Alpha
Bank, ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της Τράπεζα Πειραιώς, ο Γιώργος
Κατσίκας, Εκτελεστικός Διευθυντής της UBS London, ο Δηµήτριος Ψαρρής, Συνεργάτης της Oliver Wyman
και η Θένια Θηνιά Παναγοπούλου από το δικηγορικό γραφείο Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ως
συντονίστρια.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Μη εξυπηρετούµενα δάνεια: «Άκυρο» στο ΤΧΣ από Θεσµούς και Τράπεζα!
µη εξυπηρετούµενα δάνεια

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Ενεργή ανάµιξη στη διαχείριση του ζητήµατος για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των τραπεζών επιδιώκει
να αναλάβει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Κάτι που ωστόσο τόσο οι θεσµοί,
όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βλέπουν µε καλό µάτι.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΤΧΣ Μάρτιν Τσούρντα ο οποίος από το Μάιο που ανέλαβε έως σήµερα δεν
έχει να επιδείξει κάποιο ιδιαίτερο έργο, αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων των τραπεζών, τοµέας που η προηγούµενη διοίκηση του Ταµείου υπό τον Άρη Ξενόφο
είχε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες κυρίως µέσω µελετών.
Σύµφωνα µε το insider.gr, ο Αυστριακός επικεφαλής του ΤΧΣ έχει υποστηρίξει από τις αρχές Νοεµβρίου ότι
µπορεί να συµβάλει στην ταχύτερη µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων των
τραπεζών, κάτι που όµως θεσµοί, υπουργείο Οικονοµικών και Τράπεζα της Ελλάδος βλέπουν µε επιφύλαξη,
γνωρίζοντας τις διοικητικές ελλείψεις και την ανεπαρκή δοµή του Ταµείου.
Ένας ακόµη λόγος είναι δεν κρίνεται σκόπιµο το ΤΧΣ να έχει αναλυτική πρόσβαση σε στοιχεία
που είναι αρµοδιότητας του επόπτη.
Εκείνος, ωστόσο, θέλοντας να επιβάλει τη θέση του προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στο ΤΧΣ στελέχους µε εµπειρία στη διαχείριση κινδύνων και µη
εξυπηρετούµενων δανείων. Οι ενδιαφερόµενοι είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν στο ΤΧΣ τις
υποψηφιότητές τους έως την Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου και η επιλογή του επικρατέστερου θεωρείται θέµα
ηµερών.

Κυριακή κοντή γιορτή για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια!
Σε κάθε περίπτωση ο Μάρτιν Τσούρντα θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις του για τη
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει σήµερα στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο Αυστριακός θα µετέχει σε πάνελ µε θέµα «NPLs – Η µεγάλη ευκαιρία για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και
επενδύσεις». Η εν λόγω συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πως ο επιτυχηµένος χειρισµός των µη
εξυπηρετούµενων δανείων θα αυξήσει τη ρευστότητα στην οικονοµία και θα βελτιώσει την
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ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των ελληνικών εταιρειών.
Στη βάση αυτή θα αναλυθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, το καθεστώς
των διαχειριστών µη εξυπηρετούµενων δανείων, η δηµιουργία Φόρουµ για τα «κόκκινα» εταιρικά δάνεια
µεταξύ των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι υφιστάµενες προκλήσεις.
Στη συζήτηση θα µετέχουν οι Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της Alpha
Bank, ο Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της Τράπεζα Πειραιώς, ο Γιώργος
Κατσίκας, Εκτελεστικός Διευθυντής της UBS London, ο Δηµήτριος Ψαρρής, Συνεργάτης της Oliver Wyman
και η Θένια Θηνιά Παναγοπούλου από το δικηγορικό γραφείο Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ως
συντονίστρια.
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Σε αναζήτηση επενδυτών στις ΗΠΑ για αγορά ελληνικών οµολόγων
Επενδυτές να αγοράσουν ελληνικά οµόλογα αναζητά στην Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος στο πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Σήµερα από το βήµα του 19ου συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει
µπροστά σε ανώτατους κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την
Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Η κυβέρνηση και ειδικότερα ο υπουργός Οικονοµικών Ε. Τσακαλώτος προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτές
ενόψει των τριών νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων µέχρι τον Αύγουστο του 2018
Σύµφωνα µε πληροφορίες του xrimaonline.gr το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης θα προχωρήσει σε
τρεις νέες εκδόσεις µε στόχο την άντληση 9 µε 10 δισ. ευρώ (περίπου 3 δισ. ανά έκδοση).
Η πρώτη κίνηση θα γίνει προς τα τέλη Ιανουαρίου, το πολύ αρχές Φεβρουαρίου, η δεύτερη τέλη Απριλίου,
αρχές Μαΐου και η τρίτη και η πιο κρίσιµη τον Ιούλιο µε την έκδοση µάλλον 10ετούς οµολόγου.
Το µεγάλο ποσοστό συµµετοχής των επενδυτών στο swapεκπέµπει θετικό σήµα στις διεθνείς αγορές ενόψει
των νέων εκδόσεων µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Οι βελτιώσεις στη ρευστότητα και τους όρους συναλλαγής των ελληνικών κρατικών οµολόγων στηρίζουν
την επάνοδο της κυβέρνησης στις διεθνείς αγορές οµολόγων για νέα χρηµατοδότηση, καθώς η χώρα
εξέρχεται από τις τρίτο εξωτερικό πρόγραµµα στήριξής της τον Αύγουστο του 2018.
Το πρώτο βήµα για την κυβέρνηση είναι η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση σχεδιάζει να δοκιµάσει τις αγορές µε νέα οµόλογα και να δηµιουργήσει µέχρι
το τέλος του προγράµµατος ένα ταµειακό απόθεµα ασφαλείας της τάξης των 15 δισ. ευρώ.
Οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας το 2019 ανέρχονται περίπου σε 19 δισ. ευρώ.
Το υπουργείο Οικονοµικών σκοπεύει να αντλήσει περί τα 9 δισ. ευρώ µέχρι τον Αύγουστο 2018 εκδίδοντας
νέα οµόλογα. Η επιστροφή στις αγορές οµολόγων είναι επιβεβληµένη για τη µεγιστοποίηση των
πιθανοτήτων καθαρής εξόδου από το πρόγραµµα το 2018.
Ωστόσο, η κυβέρνηση πρέπει να πραγµατοποιήσει και άλλα σηµαντικά βήµατα, συµπεριλαµβανοµένων της
ολοκλήρωσης της τρίτης και της τέταρτης αξιολόγησης καθώς και της δηµιουργίας ενός ταµειακού
αποθέµατος ασφαλείας ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα θα ήθελε να κάνει την πρώτη κίνηση για έξοδο στις αγορές έχοντας στα χέρια µία ρύθµιση στο
ελληνικό χρέος, κάτι που θα ήταν θετικό για την προσέλκυση περισσότερων και πιο µακροχρόνιων
επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα.
Όµως η παράταση της πολιτικής αστάθειας στη Γερµανία µπορεί να εξελιχθεί απειλή για τη ρύθµιση του
χρέους.
Οι πολιτικές εξελίξεις προκαλούν προβληµατισµό στο οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης καθώς ο
χρόνος για το χρέος «τρέχει» και το deadline που έχει δώσει το ΔΝΤ είναι ο Φεβρουάριος.
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πλαίσιο επαφών που θα έχει µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.Σήµερα από το βήµα του 19ου
συνεδρίου «Invest in Greece» της «Capital Link» ο υπουργός θα προβάλει µπροστά σε ανώτατους
κυβερνητικούς εκπρόσωπους, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες την Ελλάδα...
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Την «επόµενη ηµέρα» µετά τα προγράµµατα ετοιµάζει η κυβέρνηση
Σε δύο παράλληλα µέτωπα θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση το επόµενο διάστηµα. Η συγκυρία επιβάλλει
στην Ελληνική κυβέρνηση να επικεντρωθεί ταυτόχρονα στην ολοκλήρωση των προαπαιτούµενων δράσεων
του Μνηµονίου, αλλά και την προετοιµασία της επόµενης ηµέρας της εξόδου από τα προγράµµατα.
Το γεγονός ότι η τρίτη αξιολόγηση προχωρά χωρίς εµπλοκές και καθυστερήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι
σχέσεις Αθήνας και δανειστών βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο τους, βοηθά την κυβέρνηση να
προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου για την µετα-µνηµονιακή εποχή χωρίς εµπόδια. Το τεχνικό σκέλος
της ολοκλήρωσης των εκκρεµοτήτων για την τρίτη αξιολόγηση, σύµφωνα µε κυβερνητικούς παράγοντες
προχωρά κανονικά και εντός χρονοδιαγράµµατος.
Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι αναφέρουν ότι στη συνεδρίαση του EuroWorking Group στις 11 Ιανουαρίου, θα
επιβεβαιωθεί η υλοποίηση των προαπαιτούµενων δράσεων, ώστε στο Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου οι
υπουργοί Οικονοµικών να λάβουν και την πολιτική απόφαση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
και την εκταµίευση της επόµενης δόσης.
Τα «ανοιχτά» µέτωπα για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων είναι γνωστά και σύµφωνα µε την
Ελληνική πλευρά δεν θα υπάρξει πρόβληµα για την ικανοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η
κυβέρνηση. Η πορεία πώλησης των λιγνιτικών µονάδων, όπως και η πώληση του 17% της ΔΕΗ, θα
προχωρήσει κανονικά χωρίς προβλήµατα διαβεβαιώνουν από το υπουργείο Ενέργειας.
Χωρίς κολλήµατα θα προχωρήσουν και οι πλειστηριασµοί ώστε να µειωθούν τα κόκκινα δάνεια των
τραπεζών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος µιας ακόµα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, διαβεβαιώνουν
από την κυβέρνηση. Το ίδιο θα γίνει και µε τα ανοιχτά µέτωπα του υπουργείου Εργασίας, όπως είναι η
αλλαγή του νόµου για τις απεργίες, τον επανυπολογισµό των συντάξεων και η εφαρµογή των υπόλοιπων
αλλαγών στο σύστηµα.
Κανονικά προχωρούν και οι αλλαγές στο Δηµόσιο, όπως αναφέρουν αρµόδιοι παράγοντες, καθώς η
κινητικότητα ξεκίνησε, ενώ τηρούνται οι κανόνες για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις. Το επόµενο
διάστηµα θα προχωρήσει και η διαδικασία για την ανάδειξη των µόνιµων Γενικών Γραµµατέων, ενώ
αναµένεται και ο νόµος για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
«Ψαρεύουν» προθέσεις και επενδυτές
Με δεδοµένη την ηρεµία στο µέτωπο της αξιολόγησης, η κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει την
προσπάθεια να «διαφηµίσει» και στο εξωτερικό την οµαλότητα στην οποία σταδιακά επιστρέφει η
Ελληνική Οικονοµία. Τα ταξίδια των αξιωµατούχων του Οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης το
τελευταίο διάστηµα είναι όλο και περισσότερα και στόχος είναι να «µετρηθούν» οι προθέσεις των
επενδυτών.
Η απόδοση του Ελληνικού δεκαετούς οµολόγου, το οποίο παρουσιάζει σηµαντική υποχώρηση το τελευταίο
διάστηµα, είναι ένα δείγµα εµπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονοµία. Ωστόσο, το στοίχηµα που
προσπαθεί να κερδίσει η κυβέρνηση είναι οι ξένοι επενδυτές να αποδείξουν και έµπρακτα την εµπιστοσύνη
τους επενδύοντας στη χώρα.
Μια τέτοια ευκαιρία είναι η παρουσία σήµερα του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο 19ο
ετήσιο συνέδριο «Invest in Greece» που διοργανώνει η Capital Link µε τη συµµετοχή σηµαντικών
εκπροσώπων χρηµατοοικονοµικών οίκων και τραπεζών. Πέρα από την προγραµµατισµένη οµιλία του
υπουργού, αλλά και τη συνέντευξη τύπου, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές στο
περιθώριο του συνεδρίου µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών.
Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά και οι υπόλοιποι υπουργοί και
επιχειρηµατίες που βρίσκονται στην Νέα Υόρκη µε αφορµή το συνέδριο, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν
αν υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τις επόµενες εκδόσεις οµολόγων που ετοιµάζει το
Ελληνικό Δηµόσιο. Στο πρόγραµµα για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα υπάρχουν οι εκδόσεις,
7ετούς, 10ετούς ίσως και 3ετούς διάρκειας ώστε να οικοδοµηθεί µια σταθερή σχέση µε τις αγορές.
Για αύριο Τρίτη 12 Δεκεµβρίου το πρόγραµµα του υπουργού Οικονοµικών προβλέπει να παρευρεθεί στην
ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να
σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
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Κυβέρνηση, Θεσµοί, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες στη Νέα Υόρκη- Στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο θα συµµετέχουν και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,ο
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής θα µιλήσουν στο 19ο Συνέδριo
Invest in Greece. Το παρών θα δώσουν και οι επικεφαλής των Θεσµών από πλευράς της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και ειδικότερα ο Ντεκλάν Κοστέλο από την πλευρά της Κοµισιόν, ο Φρασνέσκο Ντρούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Νίκολας Τζιαµαρόλι ως εκπρόσωπος του ESM.
Μήνυµα εξ’ αποστάσεως θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 στον χώρο του συνεδρίου.
Μάλιστα αύριο ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου στις 15.45 ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Οι ώρες των εκδηλώσεων είναι στην
τοπική ώρα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Euroban, Νικόλαος Καραµούζης, ο σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και ο Βασίλης Ψάλτης, CFO της
Alpha Bank.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Tου Βασίλη Σκουρή
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο
θα παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι
από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
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[Real]: Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο
θα παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι
από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους σεισµόπληκτους σε Λέσβο και Κω
Η απόφαση για τις διαδικασίες θα εκδοθεί µέχρι την Τρίτη από την ΑΑΔΕ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής
της αρχής Γ. Πιτσιλής
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά με το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό
ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μαζί με την
υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συμμετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, με θέμα τις
επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΔΟΥ μαζί με τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζημιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Ελλάδα Ροη κατηγοριας
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Στο συνέδριο της Capital Link που βασικός οµιλητής είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα συµµετάσχουν και η
Κριστίν Λαγκάρντ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ΕSM και ο Ντέκλαν Κοστέλο. Στο περιθώριο
προγραµµατίζεται συνάντηση για το χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και τον τρόπο
εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια. Συνάντηση µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γ. Ρος θα έχει ο Δηµ.
Παπαδηµητρίου
Δηµοσίευση | 11 Δεκεµβρίου 2017
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο
θα παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες.
Παρόντες στο Συνέδριο θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι
από τον ESM και ο Ντέκλαν Κοστέλο από την Κοµισιόν.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα υπάρξει συνάντησή τους και µε
τον έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση
και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο
οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εµπορίου
των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε
συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το
τελευταίο διάστηµα.
Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και άλλοι έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
Άλβιν Τόφλερ
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Συζήτηση για το ελληνικό χρέος στη Νέα Υόρκη
Στο συνέδριο της Capital Link που βασικός οµιλητής είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα συµµετάσχουν και η
Κριστίν Λαγκάρντ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ΕSM και ο Ντέκλαν Κοστέλο. Στο περιθώριο
προγραµµατίζεται συνάντηση για το χρέος και τον οδικό χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και τον τρόπο
εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια. Συνάντηση µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γ. Ρος θα έχει ο Δηµ.
Παπαδηµητρίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη χώρα µας το Συνέδριο της Capital Link που ξεκινά σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι σήµερα ο βασικός οµιλητής, ο οποίος αύριο θα
παραβρεθεί σε ειδική συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης για τη µέρα της Ελλάδας, ενώ
έχει προγραµµατίσει και σειρά επαφών µε σηµαντικούς επενδυτικούς παράγοντες. Παρόντες στο Συνέδριο
θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ , επικεφαλής του ΔΝΤ, ο Νικολά Τζιαµαρόλι από τον ESM και ο Ντέκλαν
Κοστέλο από την Κοµισιόν. Σύµφωνα δε µε πληροφορίες του Real.gr στο περιθώριο του Συνεδρίου θα
υπάρξει συνάντησή τους και µε τον έλληνα υπουργό Οικονοµικών για το ελληνικό χρέος και τον οδικό
χάρτη για την τέταρτη αξιολόγηση και τον τρόπο εξόδου της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του
2018. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο οποίος αµέσως µετά το Συνέδριο θα µεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντηθεί µε τον
υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις ιεραρχήσεις της Επιτροπής
Ελλάδας- Ηνωµένων Πολιτειών που είχε συµφωνηθεί στη συνάντηση Τσίπρα-Τραµπ. Οι δύο υπουργοί
µάλιστα συναντώνται για τέταρτη φορά το τελευταίο διάστηµα. Στο Συνέδριο, πάντως Συµµετέχουν και
άλλοι έλληνες επίσηµοι, όπως η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
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Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων
ΕΝΦΙΑ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Μέχρι την Τρίτη, 12/12/2017, θα εκδοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων η απόφαση σχετικά
µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να
απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στη Λέσβο και
την Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

Τι λέει το υπουργείο για τον ΕΝΦΙΑ
Σχετικά µε δηµοσιεύµατα µέσων ενηµέρωσης, το υπουργείο Οικονοµικών επισηµαίνει ότι «µε το άρθρο 13
του νόµου 4484/1.8.2017 προβλέπεται η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 των
κτισµάτων και του αναλογούντος οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του δήµου
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το
σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017».
Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρεται πως «η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
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Εσόδων έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του και οφείλει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
έγκαιρη διευθέτηση του ζητήµατος».
Η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, µιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ,
υπενθύµισε ότι µε την υπουργική απόφαση του 2017 υπάρχει µέχρι τις 12/12 παράταση για τις βεβαιωµένες
οφειλές, όπως επίσης και για την αναστολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Άρα, σηµείωσε, µέχρι τις
12/12 δεν έχουν καµία επίπτωση.
Η κ. Παπανάτσιου ενηµέρωσε πως θα επικοινωνήσει αύριο µε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων για την επίλυση τυχόν τεχνικών δυσκολιών.
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Πιτσιλής: Μέχρι Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή των σεισµόπληκτων από
ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Τι γυρεύει ο Κορεάτης στη Νέα Υόρκη; Οι επαφές Παναγιωτάκη µε επενδυτές
για τα πλάνα της ΔΕΗ

Βασικός στόχος του ταξιδιού του επικεφαλής της ΔΕΗ δεν είναι τόσο η προσέλκυση ενδιαφέροντος για το
επικείµενο market test των λιγνιτικών µονάδων όσο η σύναψη ευρύτερων συνεργασιών
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για την επόµενη ηµέρα της ΔΕΗ και βεβαίως
συνεργασιών µε ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον ενεργειακό
τοµέα της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, βρίσκεται ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης.
Έτσι από το βράδυ της Παρασκευής (8/12) ο επικεφαλής της ΔΕΗ βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου πραγµατοποιεί
σειρά επαφών µε εκπροσώπους ενεργειακών εταιριών και funds σε µία προσπάθεια να προσελκύσει
επενδυτές από το εξωτερικό στα διάφορα projects που σχεδιάζει για την επόµενη ηµέρα της επιχείρησης.
Η προσέλκυση ενδιαφέροντος στο market test για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ είναι ένα
από τα ζητούµενα για τον κ. Παναγιωτάκη, αλλά όπως λένε καλά πληροφορηµένες πηγές δεν είναι ο
κεντρικός στόχος των επαφών του στις ΗΠΑ όπου πήγε µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link, όµως έχει
προγραµµατίσει επαφές και συζητήσεις πέραν του συνεδρίου.
Οι επαφές του κ. Παναγιωτάκη στις ΗΠΑ έρχονται σε συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού του
στην Κορέα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα οδηγήσει σε συνεργασία µε την κορεατική
KEPCO, ενώ είναι γνωστές οι επαφές του µε την κινεζική αγορά.
Αυτές βρίσκονται στην κατεύθυνση των projects των ανανεώσιµων πηγών, όπου η ΔΕΗ ετοιµάζει ευρύ
πρόγραµµα σε Ελλάδα και Βαλκάνια και χτίζει συµµαχίες µε διεθνείς παίκτες.
Επέκταση σε γειτονικά κράτη και νέους τοµείς
Στα σχέδια της ΔΕΗ για την επόµενη ηµέρα περιλαµβάνονται ακόµα η δραστηριοποίηση στις γειτονικές
αγορές, Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία κλπ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η επέκταση στην αγορά φυσικού
αερίου.
Στα περισσότερα από τα projects που εξετάζει σήµερα η διοίκηση του οµίλου θα ήθελε τη συµµετοχή
τρίτων επενδυτών.
Στον τοµέα των ΑΠΕ έχει ήδη προαναγγείλει την απόφαση της να αναπτύξει ένα µεγάλο φωτοβολταϊκό
πάρκο, ισχύος 250 MW σε πρώην λιγνιτορυχεία της Κοζάνης.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών
µεταξύ των ελληνικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων, τις οποίες κάλεσε να επενδύσουν στην
παραγωγή ηλεκτρισµού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται επαφές µε εταιρίες όπως η Αλουµίνιον, η Χαλκόρ, οι
τσιµεντοβιοµηχανίες ΑΓΕΤ-Ηρακλής και Τιτάν, η ΕΛΒΑΛ, καθώς και τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ και Μότορ Οιλ.
Πάντως επί του παρόντος τµήµα των βιοµηχάνων είναι επιφυλακτικό, εν αναµονή πιο συγκεκριµένων
προτάσεων, όπως ανέφερε πρόσφατα στο WorldEnergyNews στέλεχος µεγάλου βιοµηχανικού οµίλου της
χώρας.
Παρά ταύτα όµως θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο κόστος
ρεύµατος.
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 10 Δεκέµβριος 2017 23:38
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Όλοι στην Νέα Υόρκη: Τι μεταδίδει ο wise man από τις ΗΠΑ για το Capital Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[Ζούγκλα]: Γ. Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΖΟΥΓΚΛΑ
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω

Θα εκδώσει απόφαση η ΑΑΔΕ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Γ. Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Γ. Πιτσιλής: Μέχρι την Τρίτη η απόφαση για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Πηγή: ZOUGLA.GR
11/12 04:05
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω

Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.

Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των σεισµόπληκτων σε
Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Στεργιούλης και Παναγιωτάκης στο συνέδριο της Capital Link - Παρασκήνιο για
µπλόκο της πώλησης του 35% των ΕΛΠΕ
Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται σήµερα ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης και ο
πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανούηλ Παναγιωτάκης λαµβάνοντας µέρος στο συνέδριο της Capital Link. Θα
συµµετάσχουν το µεσηµέρι της Δευτέρας 11/12/2017 ώρα Νέας Υόρκης 15.45 - 16.20 στο πάνελ "Greece as
Energy Gateway". Στο συγκεκεριµένο πάνελ θα συµµετάσχει και ο Edward F.Cox εκ µέρους του µάνατζµεντ
της Νοble Energy, ενώ συντονιστής θα είναι ο Arnaud Jiossien managing director της ΒNP Paribas. H παρουσία
τους σε ένα συνέδριο που παρακολουθούν πρώτης τάξης επενδυτικά ονόµατα είναι µια σηµαντική
ευκαιρία να προβάλλουν τις προοπτικές της Ελλάδας στον ενεργειακό τοµέα αλλά και στον κάθε κλάδο
ειδικά. Η υπόθεση των ΕΛΠΕ είναι πιο σύνθετη καθώς υπάρχει η πώληση του 35% του Δηµοσίου στην
συµφωνία της Τρίτης Αξιολόγησης. Παρά το γεγονός ότι κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ επιµένουν ότι η κυβέρνηση θα
αναγκαστεί να υλοποιήσει αυτήν την δέσµευση µέχρι το καλοκαίρι του...
Worldenergynews.gr ·
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[Newsbeast]: Πιτσιλής: Έως την Τρίτη η απόφαση για τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο και Κω
Θα εκδόσει απόφαση η ΑΑΔΕ
Μέχρι την Τρίτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWSBEAST
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ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των
σεισµόπληκτων σε Λέσβο – Κω
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει µέχρι την Τρίτη την απόφαση σχετικά µε το έντυπο
που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να απαλλαγούν
από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω,
όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό
ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης.
Ο Πιτσιλής βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο
διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα
πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
(...περισσότερα)
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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Όλοι στην Νέα Υόρκη: Τι µεταδίδει ο wise man από τις ΗΠΑ για το Capital Link
the wise man Πρώτα, ηµέρα Ευκλείδη η σηµερινή στη Νέα Υόρκη και µετά Εθνική... Ηµέρα Ευκλείδη η
σηµερινή 11 Δεκεµβρίου 2017 στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδος θα δει από πρώτο χέρι
τους ανθρώπους της Goldman Sachs, της Blackrock και άλλων "κερδοσκόπων" και "κορακίων", στους
οποίους ο υπουργός έχει τοποθετήσει τα διαθέσιµα χρήµατά του, που ανέρχονται κοντά στο µισό
εκατοµµύριο ευρώ. Ως γνωστόν ο αριστερός Τσακαλώτος, ο επαναστάτης µε τα σανδάλια που κατέβαινε
στις πορείες µε ανοικτό πατούµενο, διατηρεί επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Goldman
Sachs, της Blackrock, της Templeton, της Pictet, της Invesco και άλλων. Δεν έχει αφήσει και κανένα. Οι
επενδύσεις αυτές διενεργήθηκαν µέσω του Private Banking της Alpha Bank. Α, να µην ξεχάσουµε να πούµε
ότι όλοι αυτοί οι χρηµατοοικονοµικοί οίκοι διατηρούν και οφσορ εταιρείες τις οποίες ο υπουργός
Οικονοµικών αρέσκεται να κατηγορεί και να κατακεραυνώνει γιατί µέσω αυτών...
Mononews.gr ·
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα

Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε τον αµερικανό
Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,

http://iepiloges.blogspot.gr/
Publication date: 11/12/2017 01:05
Alexa ranking (Greece): 0
http://iepiloges.blogspot.gr/2017/12/blog-post_16.html

Κωνσταντίνου Κούτρα.
«Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι επιτακτική
ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και οικονοµικού
ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα συγκριτικά και
στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του
Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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Τσακαλώτος: Το 2018 η έξοδος από µακρά περίοδο προγραµµάτων

Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων και ο λόγος είναι ότι
το 2018 σηµατοδοτεί καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, την έξοδό της από µακρά περίοδο
προγραµµάτων, τονίζει ο Ευκ.Τσακαλώτος µιλώντας σε Συνέδριο στη Ν.Υόρκη και απευθυνόµενος σε
επενδυτές. Αναφέρει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αλλαγή κλίµατος στην οικονοµία τονίζοντας τη
σηµασία που δίνεται στις επενδύσεις και τις µεταρρρυθµίσεις που γίνονται. Η καθαρή έξοδος από το
µνηµόνιο είναι κοινός στόχος Ελλάδας και δανειστών, λέει.
Ειδικότερα, σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε
σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει,
υπογραµµίζοντας πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
Ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
θα εξηγήσει.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις θα σηµειώσει, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» θα τονίσει «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της
κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι
προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας
παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».
Στέλνοντας σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα τονίσει ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
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«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Όλοι στην Νέα Υόρκη: Τι µεταδίδει ο wise man από τις ΗΠΑ για το Capital Link
Παρόντες είναι όλοι οι Έλληνες τραπεζίτες σε επίπεδο διευθύνοντος συµβούλου ή προέδρου.
Από
The Wise Man
Πρώτα, ημέρα Ευκλείδη η σημερινή στη Νέα Υόρκη και μετά Εθνική…Ημέρα Ευκλείδη η
σημερινή 11 Δεκεμβρίου 2017 στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος θα δει από πρώτο χέρι
τους ανθρώπους της Goldman Sachs, της Blackrock και άλλων «κερδοσκόπων» και «κορακίων», στους
οποίους ο υπουργός έχει τοποθετήσει τα διαθέσιμα χρήματά του, που ανέρχονται κοντά στο μισό
εκατομμύριο ευρώ. Ως γνωστόν ο αριστερός Τσακαλώτος, ο επαναστάτης με τα σανδάλια που κατέβαινε
στις πορείες με ανοικτό πατούμενο, διατηρεί επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα της Goldman
Sachs, της Blackrock, της Templeton, της Pictet, της Invesco και άλλων. Δεν έχει αφήσει και κανένα. Οι
επενδύσεις αυτές διενεργήθηκαν μέσω του Private Banking της Alpha Bank. Α, να μην ξεχάσουμε να πούμε
ότι όλοι αυτοί οι χρηματοοικονομικοί οίκοι διατηρούν και οφσορ εταιρείες τις οποίες ο υπουργός
Οικονομικών αρέσκεται να κατηγορεί και να κατακεραυνώνει γιατί μέσω αυτών η πλουτοκρατία
φοροαποφεύγει και δηµιουργούνται ανισότητες, όπως ο ίδιος λέει στην ελληνική Βουλή.

… στα υπόλοιπα της Νέας Υόρκης
Κατά τα άλλα, σήμερα στη Νέα Υόρκη γίνεται το ετήσιο συνέδριο της Capital Link «Επενδύοντας στην
Ελλάδα». Και αυτή τη φορά μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, έχει κάποιο νόημα. Η κυβέρνηση έχει
αποκτήσει φιλελεύθερο αέρα και δείχνει αφοσίωση στην υλοποίηση των µνηµονιακών της υποχρεώσεων.
Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πολυτελές Metropolitan Club (http://www.metropolitanclubnyc.org/). Εκεί θα
μαζευτούν υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου, τροϊκανοί,
επενδυτές, σύµβουλοι, δικηγόροι, αναλυτές και περίεργοι.
Η έναρξη πραγματοποιείται πρωί-πρωί ώρα ΗΠΑ από τον Νικόλα Μπορνόζη τον επικεφαλής της Capital Link
και τον Ελληνα πρέσβη στις ΗΠΑ, Χάρη Λακάκο. Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα μιλήσει και ο πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα Geoffrey Pyatt. Ισως εκεί ο Τσακαλώτος τον ενημερώσει για το μετοχική σύνθεση του
σχήματος που πλειοδότησε στον ΟΛΘ και για το οποίο ο πρέσβυς προσφάτως διατύπωσε κάποιες
επιφυλάξεις.
Οι Έλληνες υπουργοί που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη – εκτός από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο – είναι ο υπουργός Οικονομίας Δήμος Παπαδημητρίου (που δεν έχει αφήσει ταξίδι για ταξίδι
αφού βρέθηκε προσφάτως στην Αυστραλία, η υφυπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά, η οποία
παροµοίως δεν έχει αφήσει ταξίδι για ταξίδι.
Επίσης για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου θα είναι ο Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος ήταν και πέρυσι
καλεσµένος στο αντίστοιχο event, δίχως όµως να δικαιολογεί την παρουσία του.

Η Κατερίνα Αικατερινάρη
Από τα νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο και δεν ήταν πέρυσι στη Νέα Υόρκη είναι η
κυρία Ράνια Αικατερινάρη διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων, το οποίο δεν
ξέρουµε ακόµα αν λειτουργεί και εάν έχει κάποιο record στο ενεργητικό του.
Μπορεί ούτε και η ίδια να γνωρίζει, αλλά το ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη δεν θα µπορούσε να µην γίνει.
Συνήθως με την αναξιοπιστία του ελληνικού κράτους πρώτα θα πρέπει να κάνουμε έργα και μετά ας τα
επικοινωνούµε. Αλλά αλήθεια, τι θα πει για το Υπερταµείο που κινείται µε ρυθµό χελώνας;
Άλλο ένα νέο πρόσωπο είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Enteprise Greece, Ηλίας Αθανασίου. Ανέλαβε το
Μάιο του 2017 στη θέση του Δότση. Το Enterprise Greece έχει αλλάξει τρεις επικεφαλής τα τελευταία τρία
χρόνια.
Σε άλλο πάνελ θα βρίσκονται ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Declan Costello, ο Nicola Giammarioli
του ESM μαζί με τον Πάνο Τσακλόγλου (πρώην σύμβουλο του Γιάννη Στουρνάρα), τον Charles Seville της
Fitch και την Elena Duggar, της Moody’s. Στα παιδιά αυτά στηρίζεται η πιστοληπτική αναβάθμιση της
χώρας.
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Οι Έλληνες τραπεζίτες
Παρόντες είναι όλοι οι Έλληνες τραπεζίτες σε επίπεδο διευθύνοντος συμβούλου ή προέδρου. Ο Χρήστος
Μεγάλου (διευθύνων σύμβουλος) εκπροσωπεί την Τράπεζα Πειραιώς. Ο Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης (διευθύνων σύμβουλος) την Εθνική Τράπεζα και ο Νίκος Καραμούζης
(πρόεδρος Δ.Σ.) την Eurobank. Εξαίρεση η Alpha Bank η οποία εκπροσωπείται από τον Βασίλη
Ψάλτη, οικονομικό διευθυντή. Κάποιοι βέβαια, υποστηρίζουν ότι θα είναι ο επόμενος CEO
της τράπεζας. Άλλοι πάλι λένε για τον Γιώργο Αρώνη.
Μαζί με τους τραπεζίτες, στο ίδιο πάνελ είναι ο Παναγιώτης Παπάζογλου διευθύνων σύμβουλος της Ernst
& Young.
Επί τη ευκαιρία ο κ. Παπάζογλου προσπαθεί να συμμαζέψει το μαγαζί του στην Ελλάδα, στο οποίο έχουν
διαπιστωθεί περίεργες διαρροές…
Αλλά δεν θα µιλήσουµε γι΄αυτό τώρα.
Παρών σε άλλο πάνελ είναι και ο Martin Czurda, διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ). Ο αυστριακός αρχίζει να μαθαίνει σιγά-σιγά την ελληνική πραγματικότητα και να
κάνει περισσότερο παρέα με τους Ελληνες τραπεζίτες από ότι θα έπρεπε… Ούτε γι΄αυτό θα μιλήσουμε
τώρα.

και οι εκπρόσωποι άλλων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών εταιρειών
Από τις ελληνικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες – εκτός τραπεζών – το παρόν δίνουν ο
Γρηγόρης Στεργιούλης, διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, ο Μανόλης Παναγιωτάκης
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο Γιώργος Χρυσικός διευθύνων σύμβουλος της Grivalia, ο
Οδυσσέας Αθανασίου διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development και ο Αριστοτέλης Καρυτινός
διευθύνων σύµβουλος της Πανγαία.
Α, εκεί στην Πανγαία βρήκαν µέτοχο να αντικαταστήσουν τον Μπένυ;

…και επενδυτές υφιστάµενοι και υποψήφιοι
Τέλος, διακρίναµε και δύο πολύ επίκαιρα πρόσωπα, τον John Koudounis, διευθύνοντα σύµβουλο της Calamos
Investments που συμμετέχει στο σχήμα που εξαγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική (περιμένουμε την
ολοκλήρωση της εξαγοράς) και τον Πάνο Ξεροκώστα, που φέρεται ως υποψήφιος επενδυτής των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Αναφέρουµε φέρεται γιατί ο Ξενοκώστας µιλάει πολύ και κάνει το τίποτα.

Τον Ιανουάριο μετατίθεται ο διαγωνισμός για Νηρέα και
Σελόντα
Κι επειδή πολλά είπαμε για τράπεζες και τραπεζίτες γράφτηκε ότι ο διαγωνισμός για την πώληση των
εταιρειών Νηρέας και Σελόντα που διενεργούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μετατίθεται για μερικές
ηµέρες, αλλά θα γίνει εντός του 2017.
Εμείς λοιπόν μάθαμε ότι η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών θα γίνει το νέο έτος (2018) για δύο
λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ακόμα κάποια σχήματα δεν έχουν μαζέψει τα λεφτά και τα αναζητούν
κάποια φιλόδοξα σχήµατα.
Άρα δεν μπορούσαν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2017 που ήταν η
διορία, χωρίς να έχουν εγγυητικές επιστολές.
Έτσι, και σε συνδυασμό με ότι τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού συστήματος αφήνουν στην άκρη τα
κομπιουτεράκια στο τέλος του έτους, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί αυτή η νέα μετάθεση. Ας ελπίσουμε μέχρι
τότε να βρουν τα λεφτά…
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Κρας τεστ για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια και δηµόσιο

Δύο µεγάλα µέτωπα που συνδέονται άµεσα µε τη χρηµατοδότηση που έχει ήδη δώσει ή που θα διαθέσει ο
ESM το επόµενο διάστηµα, καθώς και άλλες δύο παρεµβάσεις που θεωρούν οι δανειστές κοµβικές για τη
µελλοντική πορεία της Ελλάδος, συνιστούν το σκληρό πυρήνα των προαπαιτούµενων που θα δώσουν το
πράσινο φως όχι µόνο για την πολιτική συµφωνία για την 3η αξιολόγηση (επιχειρείται να γίνει στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου) αλλά και για τη µεγάλη συµφωνία που επιχειρείται να ολοκληρωθεί το
Μάιο - Ιούνιο του 2018.
Οι τράπεζες αλλά και ιδιωτικοποιήσεις είναι τα δύο µέτωπα που συνδέονται άµεσα τα δάνεια του ESM, οι
πρώτες λόγω των τεστ αντοχής που πλησιάζουν και οι δεύτερες λόγω της συµµετοχής των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις στην αποµείωση του χρέους.
Και οι θεσµοί φέρεται ότι θα εποπτεύουν αυστηρά έως και τον Ιούνιο του 2018 όχι µόνο την πορεία των
πλειστηριασµών (ηλεκτρονικών και µη) σε όλη την ελληνική επικράτεια και για χρέη στο δηµόσιο, αλλά και
ότι θα ζητούν την πιστή πλέον εφαρµογή ενός αυστηρού προγράµµατος παρεµβάσεων ολοκλήρωσης των
µεγάλων εκκρεµών ιδιωτικοποιήσεων.
Οι άλλες δύο παρεµβάσεις υψηλής προτεραιότητας είναι η αγορά ενέργειας αλλά και το θέµα του
δηµοσίου και της λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων:
· Στο τραπεζικό πεδίο, πέρα από την διενέργεια πλειστηριασµών, προωθείται η αξιολόγηση του νόµου
Κατσέλη, η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του πλαισίου του ΤΧΣ.
· Στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων απαιτούνται, σύµφωνα µε πληροφορίες, συγκεκριµένα βήµατα σε
κινήσεις-ορόσηµα πριν από το τέλος του Μνηµόνιου. Στο κάδρο βρίσκεται η εκκίνηση των εργασιών στο
Ελληνικό, το "Ελευθέριος Βενιζέλος", η Εγνατία, αλλά και το Θριάσιο, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
· Στην ενέργεια κοµβική είναι η υλοποίηση της συµφωνίας για την πώληση του 40% των λιγνιτικών
µονάδων της ΔΕΗ.
· Στο Δηµόσιο, πέρα από την κινητικότητα και την τήρηση των κανόνων προσλήψεων/αποχωρήσεων,
ζητούνται σύµφωνα µε πληροφορίες παρεµβάσεις για τη χαρτογράφηση του Δηµοσίου και τη διερεύνηση
ανάθεσης σε ιδιώτες δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια δηµόσιας κάλυψης. Προωθείται
ο νόµος χρηµατοδότησης των κοµµάτων, αλλά και η απο-πολιτικοποίηση του Δηµοσίου (δύο δεσµεύσεις
που µετακινούνται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση).
Τα µέτωπα της συµφωνίας
Τα µέτωπα ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερα. Η νέα συµφωνία µε τους δανειστές περιλαµβάνει τα 110
προαπαιτούµενα της 3ης αξιολόγησης και τα 75 της 4ης, καθώς και τους όρους για τη µεγάλη πολιτική
διαπραγµάτευση µε το ΔΝΤ (για την παρουσία του, αλλά και για τα µέτρα/ αντίµετρα του 2019-2021) για το
χρέος, τη χρηµατοδότηση που θα λάβει από τον ESM, αλλά και για το "πλαίσιο" µετα-µνηµονιακής
εποπτείας.
Περιλαµβάνουν και άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις όπως η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στις αγορές
βάση των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ, οι αλλαγές στις επιδοτήσεις µεταφορών και ενοικίων, οι αλλαγές
στην υγεία για τον "εξορθολογισµό" της δαπάνης µε την γενίκευση των "θεραπευτικών πρωτοκόλλων" και
τον θεσµό της υποχρεωτικής εγγραφής ασθενούς σε οικογενειακό γιατρό. Προωθούνται και οι αλλαγές
στο εργασιακό (α.α. οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από τη Βουλή αναµένεται να ενταχθούν εκ νέου σε
νοµοσχέδιο έως το τέλος του έτους) και στο πλέγµα προνοιακών-οικογενειακών επιδοµάτων. Και βέβαια,
επιβεβαιώνουν την δέσµευση της κυβέρνησης να εφαρµόσει τα δηµοσιονοµικά µέτρα που συµφωνήθηκαν
τον προηγούµενο Μάιο- Ιούνιο αλλά και να λάβει πρόσθετα µέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο µέλλον.
Οι δεσµεύσεις στους επενδυτές
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Η κυβέρνηση έδωσε διαβεβαιώσεις στους θεσµούς για την υλοποίηση ενός τεράστιου εφαρµοστικού
"όγκου" εντός του Δεκεµβρίου, αλλά και την έγκαιρη εφαρµογή των δεσµευτικών ανά µήνα παρεµβάσεων
έως τον Ιούνιο του 2018. Ανάλογες δεσµεύσεις θα δώσει και προς τις αγορές και τον επενδυτικό κόσµο.
Σύσσωµο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να εκταµιεύσει τη συµφωνία σε όρους
επενδυτικού κλίµατος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στο ετήσιο Capital Link Forum, η κυβέρνηση,
παρουσία των τραπεζιτών, εκπροσώπων µεγάλων ελληνικών εταιρειών, αλλά και των "θεσµών", θα
επιχειρήσει τη Δευτέρα να "κοινωνήσει" τη συµφωνία και να περάσει το µήνυµα της "αλλαγής σελίδας".
Ήδη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι στην Νέα Υόρκη και πέρα από το συνέδριο σχεδιάζει σειρά
επαφών και συµµετοχών σε εκδηλώσεις.
απο το capital.gr
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Τσακαλώτος, τραπεζίτες, managers, θεσµοί στο συνέδριο της Capital Link – Στο
επίκεντρο η ανάπτυξη
Υπουργοί, τραπεζίτες, επιχειρηµατίες και managers στο επίκεντρο του συνεδρίου της Capital Link
Στο συνέδριο της Capital Link στις ΗΠΑ, βρίσκονται σήµερα 11 Νοεµβρίου κορυφαίοι
παράγοντες της οικονοµικής ζωής της Ελλάδος.
Οι υπουργοί Οικονοµικών και οικονοµίας Τσακαλώτος και Παπαδηµητρίου.
Εκπρόσωποι ελεγκτικών οίκων και θεσµών, όπως της Fitch, Moody’s, καθώς και οι Costello από πλευράς
θεσµών της ΕΕ και ESM ο Giammarioli.
Στα πάνελ των οµιλητών συµµετέχουν επίσης ο Ψάλτης από την Alpha bank, ο Νίκος Καραµούζης από την
Eurobank και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο Χρήστος Μεγάλου ο διευθύνων σύµβουλος
της Πειραιώς, ο Φραγκιαδάκης ο CEO της Εθνικής τράπεζας.
Συµµετέχουν επίσης στελέχη της Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche bank, UBS, Credit Suisse και
Citigroup.
Συµµετέχουν εκπρόσωποι του real estate όπως Grivalia, Lamda και Πανγαία.
Ενδιαφέρον θα έχει και η συµµετοχή του Κουδούνη που εκπροσωπεί την Calamos Invesment καθώς θα
αναφερθεί και στα προβλήµατα που έχουν υπάρξει µε την Εθνική Ασφαλιστική και θα δώσει κάποιο
χρονοδιάγραµµα επίλυσης του προβλήµατος.
Από τον κλάδο της ενέργειας συµµετέχουν ο Στεργιούλης των ΕΛΠΕ, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Παναγιωτάκης
και εκπρόσωπος της Noble Energy.
Για την διαχείριση των προβληµατικών δανείων θα µιλήσουν εκπρόσωποι από Alpha bank και Πειραιώς.
www.bankingnews.gr
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Τσίπρας: Ανοικτές πύλες για κερδοφόρες επενδύσεις!
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να
µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας
τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε
πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το
καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει
διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και
πάλι και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το
2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά
έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν
στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των
χωρών µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
τον Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε
περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις».
Πηγή: ΑΠΕ
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Τσακαλώτος: Κάλεσµα στους επενδυτές από Ν. Υόρκη
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
Όπως θα πει, ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές
όσο και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην
ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας
αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία».
Σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως θα πει χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές θα συνεχίσει ο υπουργός Οικονοµικών και θα σηµειώσει ότι η
Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό
περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση
σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα
χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν
και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το
πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ
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Χ. Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Χρήστος Μεγάλου (Piraeus Bank): η ρευστότητα είναι βελτιωµένη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν
την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω του Ευρωσυστήµατος
#CLGreekForum
Capital Link Forums (@CL_Forums) December 11, 2017
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα από τους πρέσβεις Θ. Λαλάκο
και Τζέφρι Πάιατ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Made it to New York for the @CapitalLink «Invest in Greece Forum.» A great chance to advance the trade and
investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda — and to highlight US support for Greek
economic recovery. pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd
Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) December 11, 2017
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την
εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις,
εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να
δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν,
ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε
την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά
προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
@GreeceInUSA H.E. Harris Lalacos opens the #CLGreekForum pic.twitter.com/HjYycNqlQ6
Capital Link Forums (@CL_Forums) December 11, 2017
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Ν. Καραµούζης: Οι επιπτώσεις από τα stress test διαχειρίσιµες για τις ελληνικές
τράπεζες
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας σήµερα 19ο Invest in Greece, το ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Νικόλαος Καραµούζης (Eurobank) στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη: Η χώρα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ #CLGreekForum
Capital Link Forums (@CL_Forums) December 11, 2017
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και της συνάντησής του µε τον αµερικανό
Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κωνσταντίνου Κούτρα.
«Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι επιτακτική
ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και οικονοµικού
ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα συγκριτικά και
στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του
Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ των σεισπόπληκτων σε Λέσβο, Κω
Αυτές τις ηµέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων εσόδων θα έχει εκδώσει την απόφαση σχετικά
µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν
προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018 όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις
σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους
θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα
τους επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των
φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα είναι από τις βασικές προτεραιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Σε καµπάνια του ΕΟΤ ο Γιάννης Αντετοκούνµπο
Τρίποντο στις αφίξεις Αµερικάνων τουριστών στην Ελλάδα επιχειρεί να πετύχει ο ΕΟΤ για το 2018, καθώς η
υπουργός Τουρισµού δηµοσιοποίησε µέσω “τουίτ” ότι ο Γιάννης Αντετοκούνµπο θα συνδράµει µε την
παρουσία του σε διαφηµιστική καµπάνια του ΕΟΤ, µε στόχο την ενίσχυση του τουρισµού από την
αµερικανική αγορά.
Από τη Νέα Υόρκη, που βρίσκεται, η Ελληνίδα υπουργός, µε αφορµή το Capital Link Invest in Greece Forum,
παρουσιάζει τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται για τον ελληνικό τουρισµό τη νέα χρονιά.
Η αγορά των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερη σηµαντική για τον ελληνικό τουρισµό, καθώς ήδη τρέχει µε άνοδο 40%
σε σχέση µε πέρυσι µε τις ελεύσεις τουριστών να αγγίζουν το 1 εκατοµµύριο τουρίστες. Δυνητικά οι
ειδικοί του κλάδου κάνουν λόγο για µια αγορά που µπορεί να προσφέρει και 2 εκατοµµύρια τουρίστες.
Προς αυτή την κατεύθυνση στην Αθήνα θα πραγµατοποιηθεί, στις 14-17 Απριλίου 2018, το συνέδριο των
Αµερικάνων Τουριστικών Πρακτόρων (ASTA) και αναµένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον
εκατοντάδων τουριστικών πρακτόρων από τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην ελληνική πρωτεύουσα
για να το παρακολουθήσουν και να έρθουν σε επαφή µε τουριστικούς επαγγελµατίες της Ελλάδας.
AΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από µακρά περίοδο
προγραµµάτων
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» όπως είπε χαρακτηριστικά «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα το δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η παροιµία, η οποία φαίνεται ότι βρήκε την απόλυτη εφαρµογή της στη
διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων, αν λάβει κανείς υπόψιν τα στοιχεία
που δηµοσιοποίησε ο Γ. Πιτσιλής επί αµερικανικού εδάφους.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήµανε ότι - αν και το
πλαίσιο της αυτοσυµµόρφωσης ήταν πολύ λιγότερο ελκυστικό από αντίστοιχες ρυθµίσεις του πρόσφατου
παρελθόντος - έχει αποδώσει 711 εκατ. ευρώ- εννοώντας προφανώς βεβαίωση πρόσθετων φόρων- λόγω
του φόβητρου των νέων τεχνικών ελέγχου.
Επί της ουσίας, αν και οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων έφταναν σε διπλάσια επίπεδα από εκείνους
της αντίστοιχης χρήσης, χιλιάδες φορολογούµενοι έσπευσαν να αποκαλύψουν εισοδήµατα που είχαν
αποκρύψει, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι εφικτοί οι έλεγχοι και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες.
Ο Γ. Πιτσιλής υποσχέθηκε ότι και το 2018 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στην ίδια κατεύθυνση ήτοι µε την
ανάπτυξη έµµεσων τεχνικών για όσους τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία (απόκρυψη
εισοδηµάτων), µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα βασίζεται σε κριτήρια επικινδυνότητας, όπως αυτά
θα καθορίζονται από το γενικότερο προφίλ των ελεγχόµενων, µε την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών
που καταφτάνουν από εγχώριες και διεθνείς πηγές (ανταλλαγή πληροφοριών), µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (x- rays) για τα αγαθά που διακινούνται µέσω της χώρας, αλλά και µε την ανάπτυξη
λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση προϊόντων.
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Ευ. Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε όλη
αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Γ. Πιτσιλής: 711 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Μήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6%
από το 2015 και στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
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Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Μεγάλου: Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό σηµείο
από την έναρξη της κρίσης
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
AΠΕ-ΜΠΕ
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Τσίπρας στο 19ο ετήσιο Invest in Greece: «Η Ελλάδα έχει επανέλθει, σας καλώ να
επενδύσετε»
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης. Υπογράµµισε πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας
προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές. Επεσήµανε ότι η
εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την
πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγρά µµα τα για την Ελλά δα

Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν και άλλοι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ
του συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε ότι η Ελλάδα έχει
εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των
µεταρρυθµίσεων του ESM.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Θετικος ήταν και ο Τσαρλς Σέβιλ, στέλεχος της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Είπε ότι «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαριόλι, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλησε για τα
προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση. Ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονταν στην οικονοµία αλλά µεταφέρονταν στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων. Ενός συστήµατος
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.

«Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
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ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης. Υπογράµµισε πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας
προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές. Επεσήµανε ότι η
εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την
πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν και άλλοι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ
του συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε ότι η Ελλάδα έχει
εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των
µεταρρυθµίσεων του ESM.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Θετικος ήταν και ο Τσαρλς Σέβιλ, στέλεχος της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Είπε ότι «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαριόλι, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλησε για τα
προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση. Ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονταν στην οικονοµία αλλά µεταφέρονταν στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων. Ενός συστήµατος
που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα
φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Καραµούζης: Διαχειρίσιµες οι επιπτώσεις από stress test
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), και η
οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
τόνισε ο κος Καραµούζης.
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Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις,
το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους».
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραµούζης.

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος.
Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”

Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης
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«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής
επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», τόνισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα».
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα προγράµµατα
προσαρµογής
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15:45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην
Ελλάδα
Οικονοµία

Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Δείτε περισσότερα: in.gr
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Τσακαλώτος από Ν. Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των
µνηµονίων στην Ελλάδα
Στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να
αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum αναµένεται
σύµφωνα µε το ΑΠΕ να τονίσει ότι «υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων: Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα».
Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια
της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών».
Σύµφωνα πάντα µε το ΑΠΕ ο κ.Τσακαλώτος θα τονίσει ότι»αποτέλεσµα αυτών είναι η βελτίωση του
κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις».
Αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην «µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη», αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους
επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: e-thessalia.gr
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Νέα µέτρα για το χρέος µετά το Eurogroup του Ιανουαρίου
Κοµβικό όχι µόνο για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης, αλλά και για
την ενεργοποίηση των πρόσθετων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους και συνεπώς για την είσοδο του ΔΝΤ,
είναι το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν, Ντέκλαν
Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
O Ευρωπαίος αξιωµατούχος σηµείωσε ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και την
επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την ελπίδα
ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο για να
ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του
ελληνικού χρέους.
Η δήλωση αυτή αποτελεί σαφές µήνυµα-απάντηση στη συνέντευξη της Κριστίν Λαγκάρντ σε ιταλική
εφηµερίδα, όπου επιµένει για την επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του χρέους ως βασική προϋπόθεση
για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την χρηµατοδοτική ενεργοποίηση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα.
Παράλληλα, ο Ντέκλαν Κοστέλο, έστειλε µήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το
κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου, θέλοντας να επισηµάνει την ανάγκη ισχυρής πολιτικής βούλησης για τη
διατήρηση της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Τέλος, ο Ντέκλαν Κοστέλο επισήµανε ότι ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και
έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η
βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για
πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική,
είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι, εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια
οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα τους.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ
Τζόνσον (Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
δηµόσιο χρέος, Ελλάδα, Μνηµόνιο, Ντέκλαν Κοστέλο
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Τσακαλώτος σε Aµερικανούς επενδυτές: Tο 2018 σηµατοδοτεί µία
καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις ανέφερε και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου, ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Πιτσιλής: Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδηµάτων έφερε έσοδα 711 εκατ. ευρώ

Σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα έχει αποφέρει η ρύθµιση για την εθελοντική
αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων. Έχει αποφέρει 711 εκατ. ευρώ φορολογκά έσοδα αν και ήταν η
λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούµενους.
Ενώ τα ποσά που είχαν φέρει προηγούµενες ρυθµίσεις, ήταν αµελητέα, σύµφωνα µε όσα είπε ο διοικητής
της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που βασίζονται
στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του ελέγχου
είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται «γαλάζιο αποτύπωµα» και θα περιλαµβάνει
– Την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
– Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
– Μείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-Δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
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Prominent politicians, diplomats and investors gathered at the 19th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum agreed that the Greek economy is picking up and that perhaps now is the best time to invest in
the country.
The high profile Forum took place at the Metropolitan Club in New York City on Monday, December 11,
2017.
It was organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks.
The developments and reforms in the Greek economy and the Greek government programme for the
economy and investments were extensively discussed.
Greek Prime Minister Alexis Tsipras spoke to the participants via a webcast. Tsipras said that “American
investors are one of the largest contributors of foreign investments in Greece so we expect that they will
remain as such in light of investment opportunities, in order to make the most out of our country’s growth
potential.”
Also five Greek ministers, including Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, made remarks and discu
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Also five Greek ministers, including Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, made remarks and discussed
the developments and outlook of the Greek economy and business and investment opportunities in the
country.
Watch the Greek Finance Minister’s full talk:
Participants included, six global investment banks -Citi, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs,
UBS, and the Greek Investment Bank Axia Ventures Group Ltd.
There were also representatives of the four Greek systemic banks.
Piraeus bank: Banking projects the best since start of crisis
Piraeus Bank CEO Christos Megalou, said that “Greek banks are on an accelerating normalisation path,
recording significant NPE reduction and steady recovery of customer deposits.”
He added that “Capital positions are solid and are being further strengthened through active de-risking,
while funding conditions are improving markedly, with Greek banks re-tapping the debt capital markets
and reducing Eurosystem funding support.”
He noted however, that challenges remain, in particular given the upcoming regulatory exercises
including the implementation of IFRS-9, and there is still a hefty stock of NPEs, as well as a dense
programme for further non-core asset disposals, but the banking prospects in Greece, in-line with the
macroeconomic outlook of our country, are now at the best trajectory they have been since the
beginning of the crisis. ”
Calamos Investments: Now is the time to invest in Greece
Calamos Investments CEO John Koudounis, discussed his outlook for investment in Greece. He noted,
“In addition to major investments into the country that we have already made and current investments
we are working on, I am excited to see inflows coming from China into areas such as infrastructure,
energy, ports and financials, as it is crucial to obtain diverse streams of major foreign investments.”
Calamos Investments, which has $20 billion under management, acquired Ethniki Insurance last
summer. The deal is considered one of the most significant investment ventures in Greece.
Koudounis stressed that the “third European bailout will still be difficult from an austerity perspective;
however, Europe is stronger now than it was during previous bailouts.”
He added that “there is hope there will be some debt easing for the Greek people along with
expectations that capital controls should come off by the end of 2018.
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He added that “there is hope there will be some debt easing for the Greek people along with
expectations that capital controls should come off by the end of 2018.
“We are in favor of what is best for the Greek economy regardless of which political party provides
oversight. We strongly believe – and have proven through our actions – that now is the time to invest in
Greece,” said Koudounis.
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Invest in Greece: Μηνύµατα υπέρ των
επενδύσεων στην Ελλάδα από Πάιατ, Λαλάκο
και Κούτρα
«ΑΠΕ-ΜΠΕ»

12 ∆εκεµβρίου, 2017

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» - Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας,
θεωρεί ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε
τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας,
την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως
ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει
να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε
την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια
δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην
αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα
και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν
και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία
του επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο
που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της
πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του
µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων
Οικονοµίας των δύο χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για
επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής
τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται
στις οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή
καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην
Ελλάδα, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού
και οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και
τα συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε
σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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Κουντουρά: Με Αντετοκούνµπο διαφηµιστική
εκστρατεία ΕΟΤ – 2η πτήση εξετάζει η
Emirates
Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

12 ∆εκεµβρίου, 2017

Από τη συνέντευξη Τύπου των υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» - Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά από τη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε
στο 19ο Invest in Greece της Capital Link, προανήγγειλε επίσηµη διαφηµιστική καµπάνια του ΕΟΤ µε
πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνµπο, τονίζοντας ότι δεν θα αποτελέσει ιδιαίτερη επιβάρυνση για
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου.
«Κάνουµε προώθηση όσο µπορούµε. Εχουµε την χαρά ο Γιάννης Αντετοκούνµπο ο οποίος διαπρέπει
στις ΗΠΑ να συνεργαστεί µαζί µας για µια καµπάνια που θα βγάλουµε στην Αµερική. Το κόστος ήταν
ελάχιστο έως µηδαµινό. Αυτό θα προβάλει πολύ την Ελλάδα», δήλωσε η Υπουργός.
Ακόµη, η κ. Κουντουρά, εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη τόσο για την γενικότερη πορεία του
Τουρισµού, όσο και για την κίνηση στην αγορά της Αµερικής.
Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις απευθείας πτήσεις της Emirates, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από
τον Μάρτιο του 2017 και συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι η
εταιρεία σκέφτεται να ενεργοποιήσει και δεύτερη ηµερήσια πτήση.
“Γνωρίζουµε ότι η γραµµή της Αθήνας είναι η πιο κερδοφόρα τους και σκέφτονται σοβαρά να
ενεργοποιήσουν και δεύτερη γραµµή προς Αθήνα”, είπε η κ. Κουντουρά, η οποία επεσήµανε ότι το
πρόγραµµα της εταιρείας θα αποδείξει την δυναµική του, σε ένα µεγάλο βαθµό, κατά την διάρκεια των
πτήσεων εκτός περιόδου αιχµής.
Επιπλέον, η Έλενα Κουντουρά έπλεξε το εγκώµιο της ∆ιευθύντριας του Γραφείου ΗΠΑ – Καναδά,
Γρηγορίας Καµατερού, και µετέφερε την σκέψη του Υπουργείου για λειτουργία γραφείων σε Λος
Άντζελες και Τορόντο.
“Θέλουµε να ανοίξουµε γραφείο στο Λ.Α. και το Τορόντο, µιλάω µε τον Υπουργό Εξωτερικών για το
κατά πόσον µπορεί να µας φιλοξενήσουν τα κατά τόπους Προξενεία για να αποφύγουµε επιπλέον
έξοδα.”
Οµιλία της κ. Κουντουρά στο συνέδριο
Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό να
επενδύσουν στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις
νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο
τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε
στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική
µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το
χρόνο. Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε
έµφαση στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής
αγοραστικής δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού,
έχει δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά
και ήδη έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον
ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως
ελκυστικός τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές
αλυσίδες που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
Οµιλία Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργου Τζιάλλα
Ο κ. Τζιάλας, συµµετείχε επίσης στο 19ο ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum στη
Νέα Υόρκη και µιλώντας στην ειδική ενότητα για την κτηµαταγορά και τις επενδύσεις, παρουσίασε τις
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Το Υπουργείο Τουρισµού, επισήµανε, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για
τη χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων τουριστικών
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και
αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις µαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης
στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων
µεγάλης κλίµακας.
Τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται ήδη
σηµαντικό ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων µε σκοπό τη µετατροπή
τους και χρήση τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.

12/18/2017, 10:20 AM
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∆ιάψευση Τσακαλώτου πως οι οµογενείς
επενδυτές αποσύρονται από την Εθνική
Ασφαλιστική
Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

12 ∆εκεµβρίου, 2017

Στο στιγµιότυπο ο Νικόλαος και η Ολγα Μπορνόζη ενώ υποδέχονται τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ»
- Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ∆ιέψευσε κατηγορηµατικά τα σενάρια που θέλουν τους Ελληνοαµερικανούς επενδυτές
της Εθνικής Ασφαλιστικής να αποσύρονται ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά
την διάρκεια της ενηµέρωσης των οµογενειακών ΜΜΕ και των ανταποκριτών, στο περιθώριο του
19ου Invest in Greece της Capital Link
Ο κ. Τσακαλώτος για την Ελλάδα, δήλωσε άγνοια για τα σενάρια που κυκλοφορούν και παρέπεµψε
στην οµιλία του Ελληνοαµερικανού επενδυτή, Τζον Κουδούνη, στην σχετική συνεδρία του φόρουµ,
λίγο νωρίτερα.
“Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την
επένδυση”, είπε ο κ. Τσακαλώτος σε σχετική ερώτηση δηµοσιογράφου, τονίζοντας ότι επρόκειτο για
µια “µελετηµένη κίνηση”, αφού “κατά πρώτον, κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ,
δεύτερον, την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο
τον κ. Κουδούνη να το λέει.”.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εν γένει πολιτική της Ελλάδας στο θέµα των ξένων επενδυτών,
αφήνοντας αιχµές για τις στάσεις της προηγούµενης Κυβέρνησης και την αποτελεσµατικότητά της σε
αυτόν τον τοµέα.
“∆εν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδων στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, ενώ την
δεύτερη την κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής
σήµερα, καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του
χρέους πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. ”
Σε ό,τι αφορά στο θέµα του χρέους, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι “η συζήτηση δεν έχει τελειώσει, αφού
περιµένουµε διευκρινήσεις για τα µέτρα που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017”, ενώ εξέφρασε την
αίσθησή του ότι “το ∆ΝΤ θέλει να παραµείνει στο πρόγραµµα”. Παρόλα αυτά δεν αναίρεσε την
δήλωσή του πως “µπορούµε να ζήσουµε και χωρίς το Ταµείο”.

12/18/2017, 10:20 AM
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Editorial
Ευρισκόμενος στη Νέα Υόρκη
και παρακολουϋώντας ομιλίες
και συζητήσεις από το 19ο
Capital Link Forum κατάλαβα
τα εξής Πρώτον οι δανειστές
δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση όσο αυτή ϋα
κάνει deliver τα συμφωνηϋέντα
και ψηφισϋέντα Δεύτερον Η
συντριπτική πλειονότητα των
επενδυτικών σπιτιών βλέπει
αισιόδοξα το case Ελλάδα
Δεν είμαστε ενθουσιασμένοι
αλλά σίγουρα πολύ πιο ϋετικοί
από ό,τι ένα χρόνο πριν μου
έλεγαν στελέχη τους Τρίτον οι
τράπεζες είναι αποφασισμένες
να τελειώνουν με το ϋέμα των
το
οποίο
πλειστηριασμών
ϋεωρούν κομβικής σημασίας
όπως ανέφεραν Καραμούζης
Μεγάλου καιΦραγκιαδάκης για
να απελευϋερωϋούν από τους
στρατηγικούς
κακοπληρωτές
και να συνεχίσουν να κάνουν τη
δουλειά τους Τόσο απλά

Νεκτάριος Β Νώτης
nectarios(cûnotice.ar
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Τσίποας σε αυεοικανούς επενδυτές

ΕΑάτε στη γη της ευκαιρίας
στους διεθνείς επενδυτές να

αξιοποιήσουν

Κάλεσμα
τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που

παρουσιάζονται

πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός
κ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε βιντεοσκοπημένο
μήνυμα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Ετήσιο
Invest in Greece Συνέδριο της Capital Link στη Νέα

Υόρκη
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε πως η Ελλάδα είναι
έτοιμη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και
να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης ευημερίας και
επενδύσεων με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
Αύγουστο του 2018
Έτσι αγαπητοί φίλοι η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές
τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις
Η Ελλάδα έχει επανέλθει είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε
μέρος της
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά
• Ανάπτυξη 2 για το 2018
• Ανεργία Μείωση κατά 6 από το 2015

• Αμεσες ξένες επενδύσεις Αύξηση

69 τους πρώτους
εννιά μήνες του 2017 συγκριτικά με το 2016

3. ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Publication: . . .STAR PRESS
Date: . . . . . . . .12/12/2017 Clipping Date: . . .12/12/2017
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ΈκκϋησηΤσίπρα
οίους Αμερικάνους

επενδυτές

ΜΗΝΥΜΑ μέσω βίντεο έστειλε otous
ΑμερικαΛ/oùs επενδυτέε που μετέχουν
στο συνέδριο ins Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο Αλέξηβ Toi'npas ο onoios tous
δήλωσε ότι η γη των ευκαιριών έχει ορ
θάνοικτεε Tis πύλεε για υψηλά επικερδείς

επενδύσει και συμπλήρωσε

Η

επιστροφή

Tns Ελλάδα είναι εδώ τώρα και

aas καλώ να είστε pépos Tns Acs και
απευθύνεται σε αμερικανάκια ο Ελ

Xnvas αριστερόβ πρωθυπουργόβ
δήλωσε ότι είναι σε θέση να πει ότι οι
προσπάθειεβ Tns κυβέρνησηβ οδήγησαν
σε ισχυρά αποτελέσματα και nus η
ελληνική Οικονομία μετά από χρόνια
ύφεσι αναπτύσσεται εκ νέου και
να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5
το 2018 Αφού pas έδωσε και μία είδηση
XéYOvras ότι στην επόμενη ΔΕΘ οι
ΗΠΑ θα είναι τιμώμενη χώρα προεξο
φλώνταβ ουσιαστικά και ότι θα είναι κι
εκεί vos πρωθυπουργοί συνέχισε τα
ευχολόγια Υποστήριξε λοιπόν κλείνον
Tas no)s προηγουμένου η Ελλάδα θα
αναμένεται

έχει βγει από το πρόγραμμα τον Αύγουστο
του 201 8 Με αυτό το δεδομένο είμαστε
απόλυτα εστιασμένοι στο επόμενο
για την Ελλάδα πέρα από τη λιτότητα
Μία εποχή ανάπτυξηε πέρα από τη
λιτότητα και την ύφεση
κεφάλαιο

4. ΜΗΝΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕΛΙΔΑ
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Η Ελλάδα έτοιμη να γυρίσει σελίδα
Επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link
μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι
έτοιμη να γυρίσει σελίδα
να κλείΟει το κεφάλαιο
της λιτότητας και να
μπει σε μια ετίοχή ανάπτυξης
και επενδύσεων τόνισε ο πρωθυπουργός

Το

Αλέξης Τσίπρας καλώντας
τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα
μας Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα
που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in
Greece το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link
Ο κ
Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει η ελληνική οικονομία
ανακάμπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα
ότι το καλοκαίρι του 20 8 η χώρα
θα έχει εξέλθει από το
πρόγραμμα
πως η χώρα μάς έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές
κερδοφόρες επενδύσάις
Επισήμανε πως η ελληνική οικονομία
μετά από πολλά χρονιά ύφεσης έχει
αρχίσει να ανακάμπτει και πάλι και τα
επιτεύγματα είναι προφανή παρουσιάζοντας
μεγέθη της οικονομίας που
αυτό το οικονομικό κλίμα

ελληνικό

1

διαμηνύοντας

αποτυπώνουν

Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθμού ανάπτυξης τής
ελληνικής
οικονομίας η οποία αναμένεται να
κλείσει στο 2 το 2017 και στο 2,5
για το 2018 στη μείωση της ανεργίας
κατά 6 από το 201 5 και στην
αύξηση
των άμεσων ξένων επενδύσεων Όλα
αυτά έχουν οδηγήσει σε
υπεραπόδοση
των δημοσιονομικών μας
στόχων
ο
κ
υπογράμμισε
Τσίπρας
Απευθυνόμενους σε Αμερικανούς
επενδυτές είπε πως αποτελούν έναν
από τους μεγαλύτερους
συντελεστές
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
και εξέφρασε την πεποίθηση
πως θα
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη
χώρα μας

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως η
απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ
τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018 δείχνει
την αποφασιστικότητά μας να
περαιτέρω τους επιχειρηματικούς
δεσμούς των χωρών μας Από
την άποψη αυτή σημείωσε θα σας
καλωσορίσουμε στη Διεθνή Έκθεση
ενισχύσουμε

Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του
20 8 για να διερευνήσουμε
τις επερχόμενες
επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον
1

φιλικό προς τις επιχειρήσεις

Ντ Κοστέλο Δεν πρέπει

κληρώθηκαν γρήγορα και στην ώρα
τους
Από την Ελλάδα ο καθηγητής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πάνος Τσακλόγλου μιλώντας για τα
προβλήματα που οδήγησαν στην ελληνική
οικονομική κρίση ανέφερε πως
σταματήσαμε τις δομικές μεταρρυθμίσεις
το 2001 και χάσαμε την ανταγωνιστικότητα
μας Επιπλέον τόνισε πως
τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν
διοχετεύονται
στην οικονομία αλλά μεταφέρονται
στο εξωτερικό
Ο κ Πιτσιλής διοικητής της ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις στο
σύστημα φορολογίας Ειδικότερα
απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες και
την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα
για τη δημιουργία ενός σύγχρονου
συστήματος δημοσίων εσόδων που
θα προσφέρει υψηλής
ποιότητας παροχή
υπηρεσιών και κυρίως θα εμπεδώσει
ένα αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης
Στο ίδιο πνεύμα συνέχισαν και οι
επόμενοι ομιλητές Ο Βασίλης Κότσι
ρας από την Εθνική Τράπεζα της
σημείωσε πως οι πρόσφατες
καλυμμένων ομολόγων

να δούμε νέα προγράμματα

για την Ελλάδα

Εξάλλου θετικά μηνύματα για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
και την έξοδο της στις αγορές στέλνουν

οι συμμετέχοντες στις εργασίες του
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου Το
πρώτο πάνελ του συνεδρίου εστίασε
στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας και στις μακροοικονομικές
προοπτικές της μέσα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο
Ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής

στους θεσμούς Ντέκλαν

Επιτροπής

Κοστέλο

σημείωσε πως η μεγαλύτερη

πρόκληση για τη βιωσιμότητα του
χρέους είναι η ανάπτυξη
επίσης πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει
πολλές οικονομικές ανισορρο¬

ελληνικού

Επισήμανε

πίες και έχει σημειώσει υπολογίσιμη
πρόοδο στη θεσμοθέτηση των μεταρρυθμίσεων
του ESM Δεν πρέπει να
δούμε νέα προγράμματα για την Ελλάδα

αλλά εφαρμογή των μέτρων και

των επενδυτικών πρότζεκτ

υπογράμμισε

Ο Τσαρλς Σέβιλ Charles Seville
ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη
Βόρεια Αμερική ενός από τους σημαντικότερους
παγκόσμιους οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας είπε
πως βλέπουμε ενθαρρυντικά σημάδια
ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει πρόσβαση
στις αγορές
Ο Νικολά Γκιαμαρόλι Nicola Giam
marioli εκπρόσωπος του ESM παρατήρησε
πως σε αντίθεση με τα δύο
προηγούμενα χρόνια οι διαπραγματεύσεις
για την τρέχουσα αξιολόγηση ολο¬

Ελλάδας

συναλλαγές

σηματοδότησαν

την επιτυχημένη

επιστροφή

των ελληνικών τραπεζών στις
διεθνείς χρηματαγορές

Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης
διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche
Bank Χένρικ Τζόνσον Henrik Johns
son παρατήρησε πως το 2017
είδαμε
πραγματική εξέλιξη στην όρεξη των
διεθνών επενδυτών για προϊόντα
ελληνικού
ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες

Deutsche Bank Επιτέλους κάποιο
φως στην άκρη του τούνελ
Η

επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από
το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018
είναι το βασικό σενάριο της Deutsche
Bank όπως αναφέρει σε ειδική
έκθεσή
της με τίτλο Η Ελλάδα το 2018 Επιτέλους
κάποιο φως στην άκρη του τούνελ

Τα γενικά μας συμπεράσματα είναι
θετικά σημειώνει η γερμανική τράπεζα

προσθέτοντας Υποστηρίζουμε
ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ
καιρό τα πολιτικά κίνητρα μεταξύ της
Ελλάδας και των Ευρωπαίων πιστωτών
της είναι αρκετά καλά ευθυγραμμισμένα
Αυτό κάνει μία επιτυχή έξοδο

της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2018
βασικό μας σενάριο
Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα αναφέρει
η έκθεση θα απαιτήσει μία πλήρη
εκταμίευση των υπόλοιπων δανείων
του προγράμματος του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας έναν
ρόλο για το ΔΝΤ μία
με όρους και σταδιακή
ελάφρυνση του χρέους και μία δυνητικά
λιγότερο επιθετική δημοσιονομική
διαδρομή από αυτή που προβλέφθηκε
με το σημερινό σενάριο του προγράμματος
περιορισμένο

περιορισμένη

Δεδομένων των πολύ χαμηλών

χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας
τα επόμενα χρόνια η δημιουργία
ενός

χρηματοδοτικού διχτυού ασφαλείας
μετά τη λήξη του προγράμματος έχει
μικρή σημασία κατά την άποψή μας
σημειώνει η έκθεση προσθέτοντας
Αυτό που είναι σημαντικό είναι να
συμφωνήσουν η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι
σε ένα κοινό πλαίσιο για τη
της εξόδου και μία συνεργατική
σχέση μετά το πρόγραμμα Η
εξεύρεση ισορροπίας μέσα από ένα
διαχείριση

συνδυασμό συμβιβασμών θα επέτρεπε

και στην Ελλάδα και την Ευρώπη να
κηρύξουν επιτυχία

σημειώνεται

5. O ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΗ WALL STREET ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟΥ...
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Ο Τσακαλώτος στη Wall Street για

m

Il OWOUPVÔS OlKOVOlJIKüfV (OTIS 15.45)
8α οημύνει τη λήξη των εργασιών tus upépas
Προϋπολογισμός χωρίς Τσακαλώτο. Αρχισε χθες στη Βουλή η
συζήτηση για τον Προϋπολογισμό
με απόντα τον υπουργό
γεγονός το οποίο είναι
ασυνήθιστο.
Ο Ευκλείδης βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη και σήμερα θα χτυπήσει το
καμπανάκι του χρηματιιϊτηρίου,
όπως είχε κάνει κάποτε ο Πρόεδρος
της Κύπρου Νίκος ΑναστασιΟικονομικών,

άδης, όταν, αν θυμάστε, στην τελε¬

τή του χτυπήματος της καμπάνας
στη Wall Street έσπασε το σφυρί! Κι
αυτό για τον Αναστασιάδη ήταν
γοΰρικο, καθώς η Κύπρος γλίτωσε
από τα μνημόνια. Για μας έχει
ο Θεός...
Σήμερα λοιπόν ο υπουργός Οικονομικών
θα παρευρεθεί στην ειδική

εκδήλωση «Ημέρα της Ελλάδας
στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης», την οποία διοργανώνει
η Capital Link σε συνεργασία με το

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,
και στις 1 5 45 θα κληθεί να σημάνει
τη λήξη των εργασιών της ημέρας
στο χρηματιστήριο.
Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν, για τον
Ευκλείδη, καθώς θα προσθέσει άλλη
μια ωραία φωτογραφία στο
της υπουργικής ζωής του.
Οσο να το κάνεις, η καμπάνα της
Wall Street είναι ξεχωριστή, δεν είναι
το... καμπαναριό του χωριού
του!
άλμπουμ

6. ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ...
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΠΑ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Γη της ευκαιρίας για το κεφάλαιο

με λίπασμα την αντιλαϊκή πολιτική
της ευκαιρίας ανοίγει τις πύλες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις Η ανάκαμψη της Ελλάδας είναι εδώ και
σας καλεί να γίνετε μέρος της
Αυτό είναι το μήνυμα που απέστειλε ο πρωθυπουργός Αλ
Τσίπρας με αποδέκτες τους επενδυτές από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη Καλώντας τους
να εκμεταλλευτούν το γόνιμο έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής
και των μέτρων που έχουν προηγηθεί όσο και αυτό αυτών που θα
ο Αλ Τσίπρας στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που απέστειλε
Εσπευσε να διαβεβαιώσει τους επενδυτές πως όλα αυτά έχουν
στην υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων καθώς επίσης
και στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
Τόνισε ότι οι Αμερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που
περισσότερο στις ελληνικές επιχειρήσεις επομένως αναμένουμε
ότι θα παραμείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να εκμεταλλευτούμε
όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας
Αναφορικά με το έργο που ήδη έχει επιτελέσει η κυβέρνηση του
Την τελευταία φορά που σας απηύθυνα το λόγο από αυτό το
προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής μας στο
να βρεθεί και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συμμετάσχετε
σε αυτή την προσπάθεια Σήμερα όπως διαβεβαίωσε είμαι σε θέση
να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας
έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα
Σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με φόντο
βέβαια και τους οξυμένους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς στην ευρύτερη
περιοχή ο Αλ Τσίπρας σημείωσε πως η απόφασή μας να είναι οι ΗΠΑ
επίτιμος καλεσμένος στη ΔΕΘ σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά μας
όσον αφορά στο να χτίσουμε ακόμη πιο βαθιές διμερείς σχέσεις

Hγη

ετήσιου

επενδυτές

ακολουθήσουν

οδηγήσει

συνεισφέρουν

Από το Συνέδριο Capital Link

σημείωσε

συνέδριο

Το νέο τοπίο των ανταγωνισμών
Ενέργεια και η γεωπολιτική το νέο τοπίο ήταν το θέμα της ομιλίας
του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζ Πάιατ στο ίδιο συνέδριο που
επιβεβαίωσε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αμερικανικών μονοπωλίων
σε ολόκληρη την προσφερόμενη γκάμα της Ενέργειας λέγοντας
πως τα ενεργειακά έργα είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις
και παραγωγή υδρογονανθράκων παραγωγή λιγνίτη είτε για
την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να
φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις
Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να
συνεργαστούν με την Ελλάδα και την EE για να αναζητήσουμε ευκαιρίες
που δεν είναι μόνο καλές επιχειρηματικά αλλά προωθούν και
Η

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η δήθεν μεταμνημονιακή εποχή
θα περιέχει όλα τα παλιά και νέα μέτρα
Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει
για το συμπληρωματικό μνημόνιο της κυβέρνησης
Το συμπληρωματικό μνημόνιο της κυβέρνησης ΓΥΡΙΖΑ Α
ΝΕΛ με τους θεσμούς
στην ουσία ένα 4ο μνημόνιο μέρος
του οποίου έχει προνομοθετήσει η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι
η δήθεν νέα μεταμνημονιακή εποχή θα περιέχει όλα τα παλιά
αλλά και νέα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων γιατί αυτό
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη υπέρ του κεφαλαίου

εκδηλώνεται

εξερεύνηση

την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια καθώς και την κοινή μας
και ευημερία

ασφάλεια

Χωρίς τέλος παλιά και νέα μέτρα
θέμα ημερών είναι πλέον η επίσημη επισφράγιση του συμπληρωματικού
μνημονίου της κυβέρνησης με την πλευρά της Ευρωζώνης αλλά και η
της νέας έκθεσης συμμόρφωσης που θα ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή
ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Γιούρογκρουπ στις 22 Γενάρη
Σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν ξεκινήσει και οι συζητήσεις αναφορικά με
την επόμενη 4η αξιολόγηση με τα 82 ακόμη προαπαιτούμενα σε
βέβαια των παρεμβάσεων του κύκλου της 3ης αξιολόγησης και των
σχετικών νομοσχεδίων που αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή σε δόσεις
μέσα στο Δεκέμβρη αλλά και στις αρχές του Γενάρη
Την ίδια ώρα τα αντιλαϊκά μέτρα που ενσωματώνονται στον κρατικό
για το 2018 αποτελούν το προανάκρουσμα για αυτά που πρόκειται
να ακολουθήσουν και μάλιστα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τουλάχιστον
για την περίοδο μέχρι το 2022 δηλαδή για τουλάχιστον μια 4ετία μετά
την τυπική λήξη του τρέχοντος μνημονίου
Το συμπληρωματικό μνημόνιο με τη σειρά του εμπεριέχει και την πρόσθετη
ρήτρα του ΔΝΤ σχετικά με την ταχύτερη κλιμάκωση της αντιλαϊκής
πολιτικής για την περίπτωση που δεν βγαίνουν οι στόχοι γύρω από τα
πρωτογενή πλεονάσματα
Σε κάθε περίπτωση οι αντιλαϊκοί στόχοι θα ενσωματωθούν στο νέο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2022 που αναμένεται
να κατατεθεί την άνοιξη του 2018 ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας
Χαρακτηριστικές σε αυτό το επίπεδο είναι και χτεσινές παρεμβάσεις στελεχών
του κουαρτέτου στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link
Ειδικότερα
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Ντ Κοστέλο υπογράμμισε
Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη
σύνταξη

Επιτροπή

συνέχεια

προϋπολογισμό

Μεσοπρόθεσμο

διατήρηση της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα
χρόνια Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις
σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα στα μέτρα που καθιστούν την
Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος
Ο εκπρόσωπος του ESM Ν Γκιαμαρόλι επιβεβαίωσε ότι με δάνεια
προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια η δέσμευσή μας προς
την Ελλάδα και τα οφέλη από τους προνομιακούς όρους δανεισμού θα
χρονικά το πρόγραμμα και όπως είπε ο ESM είναι ένας μακροπρόθεσμος
εταίρος για την Ελλάδα
Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση εκπροσώπου του οίκου αξιολόγησης
Fitch Οπως είπε από τους βασικούς λόγους αισιοδοξίας για την
επόμενη περίοδο είναι η μείωση του πολιτικού ρίσκου και η σταθερότητα
στο πολιτικό σκηνικό καθώς ο Fitch εκτιμά ότι η επόμενη κυβέρνηση
θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων
γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράμματος
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Ευ Τσακαλώτος στο
πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου στις ΗΠΑ είχε σειρά επαφών με διοικήσεις
επενδυτικών χαρτοφυλακίων και funds με άξονα βέβαια και το ενδιαφέρον
για ελληνικά κρατικά ομόλογα
ξεπεράσουν

Σενάρια συνεργασιών για την επόμενη μέρα
Από την πλευρά του ο γερμανικός τραπεζικός όμιλος Deutsche Bank
σε έκθεση αναφορικά με την Ελλάδα μεταξύ άλλων εστιάζει στην πολιτική
σταθερότητα που σε συνδυασμό με μια σταθερή δημοσιονομική στάση
θα προωθήσει μια περαιτέρω ανάκαμψη στην καταναλωτική και
εμπιστοσύνη
Αναφορικά δε με τα σενάρια για μελλοντικές κυβερνητικές συνεργασίες
σημειώνει χαρακτηριστικά Με τη σημερινή κυβέρνηση να νομοθετεί
ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες
εκλογές το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας ίσως πρέπει να συνηθίσει
σε έναν πιο συνεργατικό αντί του συγκρουσιακού λόγου
Σύμφωνα με τη γερμανική τράπεζα η επιτυχής και βιώσιμη έξοδος από
την κρίση προϋποθέτει την αποφυγή υποχωρήσεων στις δημοσιονομικές
και διαρθρωτικές προσαρμογές τη σταδιακή μείωση των μη
δανείων και βέβαια την πολιτική σταθερότητα στη βάση
βέβαια της επίτευξης των αντιλαϊκών στόχων
επιχειρηματική

εξυπηρετούμενων
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ σας
καλώ να είστε μέρος της Η γη των
έχει ορθάνοικτες τις πύλες για
υψηλά επικερδείς επενδύσεις Με αυτό τον τρόπο
έκλεισε το βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους
επενδυτές που συμμετέχουν στο συνέδριο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη o πρωθυπουργός

Η

ευκαιριών

ΠΑΝΟΣ

ΑΜΥΡΑΣ
pamiras

e-typos.com

ΟΣΟ ΘΑ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
01 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
01 ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΘΑ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ
ΑΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ είναι θετικό το γεγονός ότι o κ Τσίπρας
απευθύνει πρόσκληση στους επενδυτές να τοποθετήσουν
τα κεφάλαιά τους όταν πριν από ακριβώς τρία
χρόνια τους προειδοποιούσε ότι εάν ελάμβαναν μέρος
στις προγραμματισμένες από την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας ιδιωτικοποιήσεις θα είχαν να αντιμετωπίσουν
τη Δικαιοσύνη για συμμετοχή στο ξεπούλημα
του δημόσιου πλούτου Ενα δεύτερο θετικό στοιχείο
είναι ότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σημασία
του κέρδους για την υλοποίηση των επενδυτικών
πρωτοβουλιών Ο ίδιος μάλιστα μίλησε για υψηλά
επικερδείς επενδύσεις θυμίζοντας την παλιά διαφήμιση
με το αφεντικό που τρελάθηκε και χαρίζει την
πραμάτειά του
ΕΚΕΙ ΠΟΥ τα χαλάει ο κ Τσίπρας είναι στην έννοια
της ευκαιρίας Κάθε υποψήφιος επενδυτής όταν σκέπτεται
να βάλει λεφτά στην Ελλάδα ενδιαφέρεται για
τρία βασικά πράγματα τι φόρους θα πληρώσει πόσος
χρόνος χρειάζεται για να υλοποιήσει το επιχειρηματικό
του σχέδιο και πότε θα αποσβέσει τα κεφάλαια που
θα τοποθετήσει Πώς απαντά σε αυτά τα ερωτήματα η
κυβέρνηση Οι φόροι στην Ελλάδα είναι οι υψηλότεροι
της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώ¬

πης ενώ σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Κομισιόν
στη χώρα μας το 201 6 σημειώθηκε η μεγαλύτερη ετήσια

αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων
Ο ΧΡΟΝΟΣ υλοποίησης μιας επένδυσης είναι μια
άλλη πονεμένη ιστορία Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό
σχέδιο όλων των εποχών π αξιοποίηση του
Ελληνικού παραμένει ακόμη στα χαρτιά επειδή η
απόφαση βρίσκεται μεταξύ υπουργικών συρταριών
και Δασαρχείου

ΟΣΟ για το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης εξαρτάται
καίρια από το βαθμό μεγέθυνσης της οικονομίας
Το 201 4 επενδύθηκαν πάνω από 1 0 δισεκατομμύρια
στις ελληνικές τράπεζες επειδή τα διεθνή κεφάλαια
πίστευαν ότι το κεφάλαιο της ελληνικής κρίσης έχει
και η οικονομία θα πήγαινε μόνο μπροστά Δεν
είχαν υπολογίσει τον τυφώνα Τσίπρα που διελυσε
όλα τα επιτεύγματα της οικονομίας ρίχνοντάς την ξανά
στην ύφεση και βέβαια έχασαν τα λεφτά τους
τελειώσει

ΟΣΟ η ελληνική οικονομία παραμένει στους ρυθμούς
ΣΥΡΙΖΑ οι επενδυτές θα σφυρίζουν αδιάφορα περιμένοντας
μια κυβέρνηση που θα μπορεί να μειώσει τους
φόρους και να δώσει αναπτυξιακή πνοή στην αγορά
Αυτό έδειξαν και τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής

Αρχής σύμφωνα με τα οποία οι επενδύσεις παγίων
στο τρίτο τρίμηνο του έτους μειώθηκαν κατά 6 σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 201 6 Μέχρι να
υπάρξουν πειστικές απαντήσεις στα τρία ερωτήματα
των επενδυτών η Ελλάδα θα παραμένει η γη των

χαμένων ευκαιριών
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ΚΟΣΤΕΛΟ

Μνημόνιο ÔiapKcias
με μεταρρυθμίσει s
και σκληρή λιτότητα
Μνημόνιο με μεταρρυθμίσεις
και λιτότητα έχα η
επόμενη μέρα του 3ου Μνημονίου
σύμφωνα με τον επικεc^a
λής της ομάδας της Ε.Ε κ Ντέκλαν
Καστέλο ο οποίος μιλώντας στο
συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη έμεινε σταθερός σε όσα noo
ειδοποίησε λίγες μέρες νωρίτερα από
την Αθήνα Ο κ Κοστελο εμφανίυτηκε
αισιόδοξος για την ολοελήρωση της
τρίτης αξιολόγησης ευχόμενος ότι
αμέσως μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση
για την περαιτέρω ελάφρυνση
του χρέους
Οπως είπε οι μεταρρυθμίσεις πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη
των υπουργών Οικονομικών
στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου
Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσει τις
συζητήσεις για την εφαρμογή επιπρόσθετων
μέτρων που θα διασφαλίσουν
τη βιωσιμότητα του χρέους είηε ο
κ Κοστελο ο οποίος ήταν σαφής και
υτο ότι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας
δεν θα ολοκληρωθούν με τη χρονική
λήξη του τρίτου ελληνικού προγράμματος
Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη
οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη
διατήρηση της εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων για πολλά
ακόμα χρόνια Αυτό περιλαμβάνει την
ανάγκη να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις
σε τομείς όπως το φορολογικό
σύστημα στα μέτρα που καθιστούν
την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό και στις ενέργειες
για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και του δικαστικού συστήματος
είπε ο επικεφαλής της Ε.Ε για
την Ελλάδα
Αλλωστε και στο κείμενο της τρίτης
αναθεώρησης του ελληνικού
επισημαίνεται ιδιαιτέρως
η ανάγκη ιδιοκτησίας των μέτρων του
προγράμματος για πολλά χρόνια

Πολυετές

συνάντηση

δομικών

προγράμματος

Πολιτική δέσμευση
Στην αρχή του κειμένου αναφέρεται
Η επιτυχία του προγράμματος απαιτεί
τη συνέχιση υιοθέτησης των συμφωνημένων
πολιτικών για πολλά χρόνια
γεγονός που κάνει απαραίτητη και την
πολιτική δέσμευση και την τεχνική
επάρκεια της ελληνικής διοίκησης να
ανταποκριθεί Στο δεύτερο κομμάα οι
ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να
χρησιμοποιήσουν όλη τη διαθέσιμη
τεχνική βοήθεια Ο επικεφαλής της

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

D tdasopoulos@yahoo.com

ομάδας του ESM για την Ελλάδα κ
Νικολά Τζιαμαριόλι μιλώντας στο
ίδιο συνέδριο χαμήλωσε για άλλη
μια φορά τον πήχυ των προσδοκιών
για την ελάφρυνση του χρέους
αναφέροντας ότι όλα όσα έχουν ήδη
γίνει για το ελληνικό χρέος είναι ήδη
πολλά Οπως είπε μετά την εφαρμογή
των βραχυπρόθεσμων μέτρων
του χρέους εντός του 201 7
η αναλογία χρέους ΑΕ Π της χώρας
θα μειωθεί κατά 25 μέχρι το 2060
Αυτή η μείωση όπως είπε είναι
από τις προβλέψεις των
ελάφρυνσης

μεγαλύτερη

αρχικών εκτιμήσεων
Τελος εκτίμησε ότι μια τέτοια μείωση
θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει
την εμπιστοσύνη των αγορών
και ότι η συνεργασία της Ελλάδας
με τον ESM θα συνεχίσει για πολλά
ακόμα χρόνια Με δάνεια προς την
Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από

επιτεύγματα είναι προφανή παρουσιάζοντας
μεγέθη της οικονομίας που
αποτυπώνουν αυτό το οικονομικό
κλίμα Ειδικότερα αναφέρθηκε στην
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας η οποία αναμένεται
να κλείσει στο 2 το 201 7
και στο 2,5 για το 201 8 στη μείωση
της ανεργίας κατά 6 από το
201 5 και στην αύξηση των άμεσων
ξένων επενδύσεων Ολα αυτά έχουν
οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
μας στόχων υπογράμμισε
δημοσιονομικών

ο κ Τσίπρας Απευθυνόμενους

σε Αμερικανούς επενδυτές είπε πως
αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους

συντελεστές των ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα και εξέφρασε την
πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στη χώρα μας

Τα φορο-έσοδα

40 χρόνια

Στη δική του ομιλία στο συνέδριο ο
διοικητής της ΑΑΔΕ κ Γιώργος Πι
τσιλής θέλοντας να περιγράψει τη

Ο εκπρόσωπο5

βελτίωση των φοροεισπρακτικών
τόνισε ότι από τη ρύθμιση
για την οικειοθελή αποκάλυψη

η δέσμευσή μας προς
την Ελλάδα και τα οφελη από τους

Σειρά επαφών με επενδυτικούς οίκ
είχε σαι Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τοακι

μηχανισμών

εισοδημάτων

του ESM Νικολά
Τζιαμαριόλι
χαμήλωσε τον πήχυ
για ελάφρυνση του
xpéous rteyovias ότι
όσα έχουν γίνει
είναι ήδη πολλά

ΝΓ

το Δημόσιο συγκέντρωσε
από φόρους 71 1 εκατ ευρώ Τούτο με
δεδομένο ότι η τωρινή ρύθμιση ήταν η

λιγότερο ευνοϊκή από αυτές που έγιναν
τα τελευταία 1 0 χρόνια οι οποίες
όμως δεν απέδωσαν παρά ελάχιστα
Απαρίθμησε επίσης τις πρωτοβουλίες
και την πρόοδο που έχει σημειώσει η
Ελλάδα για τη δημιουργία ενός
συστήματος δημοσίων εσόδων
που θα προσφέρει υψηλής

σύγχρονου

ποιότητας

παροχή υπηρεσιών και κυρίως

προνομιακούς όρους δανεισμού θα
ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραμμα
Ο ESM είναι ένας μακροπρόθεσμος
εταίρος για την Ελλάδα είπε ο κ
Τζιαμαριόλι
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που
παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in
Greece ο πρωθυπουργός κ Αλέξης
Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν
αποδώσει η ελληνική οικονομία
και εξέφρασε τη βεβαιότητα
ότι το καλοκαίρι του 201 8 η χώρα
θα έχει εξέλθει από το πρόγραμμα
διαμηνύοντας πως η χώρα μας έχει
διάπλατα ανοιχτά τις πύλες της για
εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις
Επισήμανε πως η ελληνική οικονομία
μετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει
αρχίσει να ανακάμπτει και πάλι και τα
ανακάμπτει

θα εμπεδώσει το απαραίτητο αίσθημα

φορολογικής δικαιοσύνης
Κατά τη διάρκεια τπς παρουσίας
του στη Νέα Υόρκη o υπουργός
Οικονομικών είχε σειρά επαφών με
επενδυτικούς οίκους οι οποίοι είτε
δραστηριοποιούνται είτε έχουν δείξει
ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα Συγκεκριμένα ο ΥΠΟΙΚ
είχε συναντήσεις με ομάδες όπως η
Bluecrest η Cyrus Capital η Fir Tree
η Knighthead Capital η Stonehill
Capital η Waterwheel Capital η Graham
Capital η Greylock η Hayman
Capital η Oppenheimer η Serengeti
η American Century η Caxton η
η Marathon Asset Management
η Prudential και η Smithcove
Goldentree

Capital-Goldentree

►

►

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κούρεμα στα πρόστιμα
ΜΕΙΩΣΕΙΙ στα πρόστιμα για

φορολογικές

παραβάσεις απλοποίηση
των διατάξεων για την επιβολή
του Φ ΠΑ κατάργηση των φορολογικών

απαλλαγών για την
ναυτιλία αναθεώρηση του
καθεστώτος των αναπτυξιακών
φορολογικών κινήτρων και
των ελληνικών επιχειρήσεων
επέκταση της εφαρμογής
ελληνική

φοροαπαλλαγών

των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
για την επιτάχυνση της είσπραξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το

Δημόσιο τροποποίηση των διατάξεων
για τα τεκμήρια διαβίωσης και
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
εξίσωση των αντικειμενικών αξιών
των ακινήτων με τις πραγματικές
τιμές της κτηματαγοράς αλλαγές
στους συντελεστές υπολογισμού
του ΕΝΒΜΑ και διεύρυνση της βάσης
επιβολής του συγκεκριμένου
φόρου μέσω περιορισμού των
απαλλαγών από την εφαρμογή που
προβλέπει το νέο συμπληρωματικό
Μνημόνιο που υπέγραψε πρόσφατα

η κυβέρνηση Στο κείμενο του νέου
συμπληρωματικού Μνημονίου
η δέσμευση της ελληνικής
κυβέρνησης να προχωρήσει στη

περιλαμβάνεται

μείωση των αφορολόγητων ορίων
εισοδήματος από το 201 9 αντί από
το 2020 αν το ΔΝΤ κρίνει ότι ο

Κρατικός Προϋπολογισμός του
201 8 εκτροχιάζεται

Οι αλλαγές
Πέραν όμως της δέσμευσης αυτής
την οποία αποκάλυψε ήδη ο
Ε.Τ με το νέο συμπληρωματικό
Μνημόνιο οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν
κι άλλες δεσμεύσεις για
στη φορολογική νομοθεσία
Οι δεσμεύσεις αυτές προβλέπουν
μεταξύ άλλων ότι οι ελληνικές
αλλαγές

αρχές
α θα αναθεωρήσουν τις

διατάξεις

του Κώδικα Φορολογικών
Διαδικασιών ώστε να προβλέπουν
μειωμένα πρόστιμα για τις
παραβάσεις που εντοπίζονται κατα

τους φορολογικούς ελέγχους
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Για πολυετές Μνημόνιο με
μεταρρυθμίσεις και λιτότητα μίλησαν
στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής της
ομάδας της Ε.Ε κ Ντέκλαν Κοστέλο
και του ESM κ Νικολό Τζιαμαριόλι

ftlMlrâhlifriHi Τ Iii

1

1

ψαλίδι στις φοροαπαλλαγές
θα αναθεωρήσουν και τις

διατάξεις

της νομοθεσίας για τα
πρόστιμα η οποία ίσχυε πριν την
εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών
Διαδικασιών δηλαδή πριν
από την 1 η-1 201 4 ώστε και τα

Εως τον Μάρτιο του 201 8 οι ελληνικές
αρχές θα πρέπει να έχουν
στα ακόλουθα βήματα
προχωρήσει

Επανεξέταση του ευνοϊκού

καθεστώτος

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

φορολόγησης της ναυτιλίας
υπό το πρίσμα των υποδείξεων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης
β Τεχνική επανεξέταση των
του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος
Κωδικοποίηση και απλοποίηση
της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ
Επανεξέταση του νομοθετικού

προκειμένου να ευθυγραμμιστούν
πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα

καθεστώτος για την επιβολή
τόκων εκπρόθεσμης υποβολής

Πολιτικής Δικονομίας και να
συμπεριλάβουν και τη διαδικασία
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
για την ταχύτερη είσπραξη των
οφειλών
6 θα επανεξετάσουν τα κίνητρα
στη φορολογία εισοδήματος των
επιχειρήσεων και τις φορολογικές
απαλλαγές εξαλείφοντας τις διατάξεις
που θεωρούνται αναποτελεσματικές
ή άδικες

δηλώσεων

παλαιά αυτά πρόστιμα να προσαρμοστούν
στα επίπεδα που προβλέπει
ο ισχύων από την 1 η-1 201 4
ΚΦΔ
θα επανεξετάσουν και θα
τροποποιήσουν

τις διατάξεις του

Κώδικα

φορολογικών

διατάξεων

Επανεξέταση του συστήματος
προσδιορισμού του φορολογητέου
εισοδήματος και νομοθέτηση

τεκμαρτού

αλλαγών αν κριθεί αναγκαίο
στ Περί τον Μάρτιο του 201 8 οι
Αρχές με τη βοήθεια τεχνικής
θα νομοθετήσουν την
ευθυγράμμιση των φορολογητέων
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
με τις αγοραίες τιμές τους και
υποστήριξης

θα συστήσουν μια εξειδικευμένη
ομάδα εμπειρογνωμόνων και ένα
μόνιμο πληροφοριακό σύστημα για
την αναθεώρηση των φορολογητέων
αξιών των ακινήτων
Περί τον Μάρτιο του 201 8 οι
ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν
την προσαρμογή των συντελεστών
υπολογισμού και τη διεύρυνση του
πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ
αν κριθεί αναγκαίο προκειμένου

μετά την αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών να προκύψει
ουδέτερο δημοσιονομικό
και τα εκκαθαριστικά του
φόρου να εκδοθούν τον Αύγουστο
του 2018
Οι Αρχές θα επανεξετάσουν
την εφαρμογή του φόρου επί των
κερδών από την εκμετάλλευση ακίνητης
περιουσίας περί τον Απρίλιο
του 201 8 και θα προωθήσουν
αλλαγές αν κριθεί αναγκαίο
έως τον Μάιο του 201 8
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
αποτέλεσμα

νομοθετικές
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Εσοδα
71 1 εκατ. €
από αποκάλυψη

εισοδημάτων
ΤΟ ΠΟΣΟ των 71 1 εκατ. ευρώ σε
φόρους, προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης υποβολής απέφερε
στα κρατικά ταμεία η ρύθμιση του
ν. 4446/201 6 για την οικειοθελή
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, σύμφωνα με
στοιχεία που παρουσίασε ο
της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής,
μιλώντας στο 1 9ο Annual Capital
Link Invest In Greece Forum.
Δικαιολογώντας την άκρως θετική
αυτή εξέλιξη, ο διοικητής της
ΑΑΔΕ επισήμανε ότι «η πιθανότητα
ενός φορολογικού ελέγχου,
βασισμένου σε πληροφορίες που
διοικητής

συλλέχθηκαν από συναλλαγές
μέσω τραπεζικών λογαριασμών,

έγινε μια αξιόπιστη απειλή για
εκείνους που είχαν παραμελήσει
τις υποχρεώσεις τους».
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Με τον Νίκο Χιδίρογλου

email niko.hidi@yahoo.com

twitter

NikosHidiroglou

Δεν θέλουν να δουν ζωγραφιστό τον Τστπρα οι συνταξιούχοι
Α

εκάδες χιλιάδες είναι οι συ

μπολίτες μας που θα χάσουν

το ΕΚΑΣ και ακόμα περισσό
k τεροι είναι αυτοί που θα πό
m ρουν ψίχουλα αντί των χρημάτων
που περίμεναν Και αυτά όλα θα
τα διαπιστώσουν εντός των επόμενων
όλοι και στην ουσία αποτελούν τις
γιορτινές ευχές της συγκυβέρνησης
αριστεριστών εξωμοτών της
δεξιάς στην ελληνική κοινωνία Κατά τα
άλλα μας λένε να μην ανησυχούμε διότι
θα εξέλθουμε του μνημονίου τον Αύγουστο
του 2018 Και μας το λένε αυτό την
ημερών

εξτρεμιστών

ώρα που ετοιμάζουν νέο μνημόνιο Και
την ώρα που ο Ντέκλαν Κοστέλο της
Επιτροπής είπε στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη πως είναι
εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική
θα χρειαστεί τη διατήρηση της
εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων
για πολλά ακόμα χρόνια Αυτό
την ανάγκη να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό
σύστημα στα μέτρα που καθιστούν
την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό
προορισμό και στις ενέργειες
για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήματος
capital.gr Με λίγα λόγια ποιος
του 2018 Η χώρα μας λένε οι
θεσμοί έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο
Δρόμο γενεών διότι έτσι αποφάσισε ο
ΓΑΠ Ο ίδιος ο Κοστέλο είχε δηλώσει
προ ημερών από την Αθήνα προφανώς
ακούγοντας εδώ τα απίστευτα που λένε
οι ΣΥΡΙΖΑίοι ότι όροι όπως καθαρή έξοδος1
δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις
κάνοντας λόγο παράλληλα για
πολλά ριζωμένα προβλήματα που θα
και μετά το 2018 όπως μας
το capital.gr Στο ίδιο μέσο
μας ενημερώνουν και για τις τοποθετήσεις
του εκπροσώπου του ESM Νικόλα
Γκιαμαριόλι ο οποίος μιλώντας επίσης
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη τόνισε πως με δάνεια προς την
Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια
η δέσμευσή μας προς την Ελλάδα και
τα οφέλη από τους προνομιακούς όρους
δανεισμού θα ξεπεράσουν χρονικά το
πρόγραμμα Ο ESM είναι ένας
εταίρος για την Ελλάδα Αλλά
οι ΣΥΡΙΖΑίοι εδώ συνεχίζουν να κοροϊδεύουν
ενσυνείδητα όπως αποδεικνύεται
τους Έλληνες πολίτες όπως έκαναν
και στις εκλογές του Ιανουαρίου του
2015 Και προσπαθούν να δώσουν την
θέλοντας να δημιουργήσουν
προσδοκίες στον κόσμο ότι τον Αύγουστο
του 2018 θα πατηθεί ένα κουμπί και
όλα θα γίνουν δια μαγείας καλά ότι θα
η κάνουλα και θα αρχίσει να ρέει το
χρήμα Τον Αύγουστο του 2018 θα βγούμε
από το Μνημόνιο είπε ο υπουργός
Αλέκος φλαμπουράρης μιλώ¬

ο

ο

αξιούχοι διεκδικούν
éne^û στη Γνυή τους1

Ευρωπαϊκής

ανάκαμψη

περιλαμβάνει

επενδυτικό

Αύγουστος

παραμείνουν

υπενθυμίζει

μακροπρόθεσμος

εντύπωση

ανοίξει

Επικρατείας

ντας στον ΣΚΑΙ και επισημαίνοντας
ότι τότε θα ανοίξουν οι κάνουλες
Μας λέει δηλαδή ότι τότε λεφτά θα
υπάρχουν Καλά κανείς δεν βάζει μυαλό
σε αυτή τη χώρα Κανείς και ποτέ Πόση
κοροϊδία πια
ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Πάμε πίσω στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε
τις περικοπές στο ΕΚΑΣ 245.000
δικαιούχοι θα δουν ψαλιδισμένο το ΕΚΑΣ
Θέτουμε ως στόχο το
τους κατά 70
φρένο στις μειώσεις των συντάξεων
παράλληλα

κύριων

και επικουρικών και βεβαίως ανάλογα
με την πορεία της οικονομίας τη σταδιακή
αποκατάσταση τους με βάση τους
ρυθμούς ανάκαμψης της οικονομίας ξεκινώντας
πρώτα απ όλα από τους πιο
δηλαδή από την αύξηση της
σύνταξης έλεγε τον Οκτώβριο
του 2013 ο Αλέξης Τσίπρας Για να δούμε
όμως τι έχει γίνει από τον Σεπτέμβριο του
2015 και μετά στις συντάξεις Αυξάνεται
η εισφορά υπέρ ιατροφαρμακευτικής
από το 4 στο 6 για τις κύριες
συντάξεις Όμως την ίδια περίοδο
εισφορά 6 και στις επικουρι¬
αδύναμους

κατώτερης

περίθαλψης

επιβλήθηκε

κές συντάξεις μειώθηκαν οι κατώτατες
συντάξεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των
στη βάση των Ν 3863/20 10 και
Ν 3865/2010 καταργήθηκε η οποιαδήποτε
πρόβλεψη για αύξηση στις συντάξεις
μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021 δεν λαμβάνουν
πλέον σύνταξη 260 ευρώ οι ανασφάλιστοι
υπερήλικες μειώθηκαν τα ποσά των
πρόωρων συντάξεων κατά 10 για τους
συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν
τα ποσά των πρόωρων συντάξεων κατά
10 για τους συνταξιούχους δημοσίου
τομέα δεν δίνεται πια η δυνατότητα
συντάξεων με οφειλές ποσού έως
25.000 ευρώ αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης μειώθηκαν σε
250.000 συνταξιούχους μέχρι και 40 οι
επικουρικές τους καταργήθηκε το ΕΚΑΣ
σε σχεδόν 160.000 χαμηλοσυνταξιούχους
τα μερίσματα
μειώθηκαν ως και 45
ΜΤΠΥ επιβλήθηκαν αυστηρότερα κριτήρια
στις συντάξεις χηρείας μειώθηκαν κατά
35 οι συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους
λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού
περικόπηκαν κατά 60 όι συντάξεις

όσων εργάζονται παραλλήλως
τα εφάπαξ κατά 15 ως 20

οι

συντάξεων

συμψηφισμού

1

περικόπηκαν
μειώθηκαν

προσυνταξιοδοτικές παροχές

1.000 τραπεζοϋπαλλήλων ενώ αυξήθηκε

η παρακράτηση της εισφοράς ασθενείας
από τις συντάξεις του μηνός Οκτωβρίου

2016 πηγή www.newsbomb.gr
Έτσι λοιπόν συμπεριφέρεται η συγκυβέρ
νηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στους συνταξιούχους
Με βαθύτατη περιφρόνηση Και ας

του έδωσαν εκείνοι πολλές ευκαιρίες

Μόλις στα 35 ευρώ το επίδομα ΕΚΑΣ και
μόνο για συντάξεις έως 585 ευρώ ο
που διαβάσαμε στην Καθημερινή
ηλεκτρονική έκδοση στις 10 Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
της Κ η υπουργική απόφαση με τα νέα
τίτλος

εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους
του επιδόματος το 2018 καθορίζει
το επίδομα σε μόλις 35 ευρώ από 115
που ήταν για τα χαμηλά κλιμάκια λέει
η εφημερίδα Πλέον οι συνταξιούχοι δεν

θέλουν να βλέπουν ζωγραφιστό τον Αλέξη
Τσίπρα και τους αριστεριστές γενικότερα
οι οποίοι έχουν κηρύξει τον πόλεμο
στην τρίτη ηλικία

11. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ...
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ΤΡΠΉ 1 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 7
WA ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

FITCH

Αναβαθμίσαμε την Eüüdöd

λογω

επερχόμενης κυβερνητικής άλογης
Στηριζόμενος στη βεβαιότητα πως η επόμενη
της Ελλάδας θα είναι προσανατολισμένη
στις μεταρρυθμίσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
θέμα αναστροφής των όσων θετικών έχουν γίνει τα
προηγούμενα χρόνια στην ελληνική οικονομία έλαβε
ο οίκος Fitch Ratings στις 8 Αυγούστου την απόφαση
αναβάθμισης της αξιολόγηση της Ελλάδας σε
κυβέρνηση

Του Θανάση

Κουκάκη

1

Β

από CCC

Αυτό αποκάλυψε χθες ο Τσαρλς Σέβιλ διευθυντής
του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήμα του
19ου ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece που
στη Νέα Υόρκη η Capital Link
Μπροστά σε πολυπληθές κοινό επενδυτών αναλυτών
και πολιτικών ο Τσαρλς Σέβιλ εστίασε στη μεί¬
διοργάνωσε

ωση του ρίσκου στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος
λέγοντας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει την

πορεία υλοποίησης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων
γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη
του προγράμματος
Κατά την άποψή μας το πολιτικό σκηνικό έχει
γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόμενη κυβέρνηση
θα αντιστρέψει τα πολιτικά μέτρα του προγράμματος
του ESM είναι περιορισμένο είπε και προσέθεσε
πως η Fitch Ratings εκτιμά ότι η βιωσιμότητα
του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί καθώς και ότι
η αύξηση του ΑΕΠ και η δημοσιονομική πειθαρχία
θα εξακολουθήσουν
Από το βήμα του ίδιου συνεδρίου ο επικεφαλής
του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους
Ντέκλαν Κοστέλο είπε πως σήμερα η τροχιά
του προγράμματος είναι καλή και δεν φαίνεται πιθανό
ένα νέο μνημόνιο αλλά ξεκαθάρισε πως αυτό
θα αποφασιστεί τον Ιούνιο και θα εξαρτηθεί από την
πορεία των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο δρόμος των
είναι μακρύς και ότι σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης
της ελληνικής οικονομίας θα ολοκληρωθεί
με την προβλεπόμενη λήξη του προγράμματος τον
Αύγουστο του 2018
Η βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη προϋποθέτει
τη διατήρηση της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων
για πολλά ακόμα χρόνια σε τομείς όπως το
φορολογικό σύστημα ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας
διοίκησης και το δικαστικό σύστημα ανέφερε
συνέχιση

θεσμούς

μεταρρυθμίσεων

12. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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θωρακισμένες οι τράπεζεε
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ πως οι ελληνικές τράπεζες προσέρχονται
στα stress tests οχυρωμένες κεφαλαιακά
θελησαν να μεταδώσουν από το βή ja του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι επικεφαλής

των συυτημικών ομίλων
Δεν θα υπάρξουν διαταραχές τόνισε
ο πρόεδρος της Eurobank κ Νίκος
Καραμούζης για να προσθέσει Ιδίως εάν δοθεί
ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
και να καλύψουν την όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή
τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝ
ΟΨΕΙ ΤΩΝ STRESS TESTS ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ Ν ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
ΧΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ Λ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντελο

σημείωσε

για να καταλήξει Η κεφαλαιακή επάρκεια η

χαρακτηριστικά

κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού
Αναλύοντας δε τις προκλήσεις που απειλούν
το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα o κ
Καραμούζης τις διαχώρισε σε δύο κατηγορίες Σε
αυτές που κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή

ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό
από τις αγορές τις μεταβολές των προτιμήσεων
των πελατών και τις νέες ρηξικελευθες τεχνολογίες
απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο

κρίση όπως τα υψηλά αν και μειούμενα επίπεδα
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το βελτιούμενο
μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της
ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
υπάρχουν δε και κάποιες ευρύτερες και σε εκείνες
που έχουν πανευρωπαϊκό αντίκτυπο Η εφαρμογή
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών μπορεί δυνητικά
να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών

ποιότητα του ενεργητικού οι συνθήκες ρευστότητας
και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν
βελτιούμενες τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν
στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες
έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά
από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μιας

ανακάμπτουσας οικονομίας

Επαναφορά καταθέσεων
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επι
ταχυνόμενης εξομάλυνσης με σημαντική μείωση των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή
των πελατειακών καταθέσεων Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω
μέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού
σχολίασε από την πλευρά του ο διευθύνων
επαναφορά

σύμβουλος της Πειραιώς κ Χρήστος Μεγάλου ενώ
την άποψη πως το τραπεζικό σύστημα έχει διανύσει
μία πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης εξέφρασε
και ο επικεφαλής της ETE κ Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης Η επίτευξη σταθερής
η συνεχής βελτίωση της ποιότητας
χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα
αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και
να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία
του κλάδου έως τώρα κατεληξε
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ
κερδοφορίας
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Λεκτικό
λάθος
Τσίπρα
Κάλεσμα στούς επενδυτές
απηύθυνε ο Αλέξης
Τσιπρας στέλνοντας
μήνυμα στά αγγλικά και
τό όποιο παρουσιάσθηκε
στό συνέδριο Capital
Link στην Νέα Υόρκη
Δυστυχώς όμως άκόμη
καί σέ ενα μαγνητοσκοπημένο
μήνυμα ό κ Τσιπρας
δέν απέφυγε ενα λεκτικό
ατόπημα πού δείχνει

επιπολαιότητα

Συγκεκριμένως

ό κ Τσιπρας ορμώμενος
άπό τίς επιτυχίες

της ελληνικής οικονομίας
πού μόλις είχε αναφέρει
είπε
is here

Greece is comeback
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Τραπεζίτες Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ για την επόμενη ημέρα της ελληνικής Οικονομίας και των τραπεζών εμφανίστηκαν οι Έλληνες
τραπεζίτες στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη Διαχειρίσιμες χαρακτήρισε τις
όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests για τις ελληνικές τράπεζες ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης κατά την τοποθέτηση του Ο
έμπειρος τραπεζίτης τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και
καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή
κρίση όπως τα υψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα
πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μπει σε μια επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης με σημαντική μείωση των μη
ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τόνισε κατά την ομιλία
του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου Σύμφωνα με τον ίδιο η
κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων ενεργούς
διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται καθώς το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότηση του από το ευρωσύστημα
εξυπηρετούμενων
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Fitch ToEurogroup
θα δώσει ουσιαστική
ελάφρυνση χρέους
το 2Q 1 S

Η

ΘΕΤΙΚΗ οπτική της
αντανακλά την

αξιολόγησης

προοΰοκία όπ η τρίτη αξιολόγηση
του προγράμματος του ESM θα
ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργήσει
αστάθεια και ότι το Euro
group θα δώσει ουσιαστική
του χρέους εντός του
20 1 8 αναφέρει ο Διεθνής Οίκος
Αξιολόγησης Fitch
Ο Διευθυντής του Οίκου Charles
ελάφρυνση

Seville Μιλώντας στο 19ο συνέδριο

της Invest in Greece της Capital
link στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε
στους-λόγους για τους οποίους β
προχώρησε στην αναβάθμιση ιης

πιστοληπτικής ικανότητας της
Ελλάδας από το CCC στο Β
Επίσης ανέφερε ότι ο οίκος
εκτιμά ότι η βιωσιμότητα
του χρέους θα βελτιωθεί καθώς
και ότι η αύξηση του ΑΕΠ και η
αξιολόγησης

δημοσιονομική πειθαρχία θα
Όπως επισήμανε ο ίδιος
κατά την άποψη μας το πολιτικό
σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό
και το ρίσκο ότι η επόμενη
θα αντιστρέφει τα πολιτικά
μέτρα του προγράμματος
του ESM είναι περιορισμένο
Αυτός είναι και ένας από τους
βασικούς λόγους που ο διεθνής
οίκος εμφανίζεται αισιόδοξος είναι
η μείωση του πολιτικού ρίσκου
και η σταθερότητα στο πολιτικό
σκηνικό καθώς ο οίκος εκτιμά
ότι ακόμα και αν αλλάξει η
στην Ελλάδα οι επόμενοι
θα συνεχίσουν την πορεία
των συμφωνημένων
συνεχιστεί

κυβέρνηση

κυβέρνηση

υλοποίησης

μεταρρυθμίσεων
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0 mo καλός φίλος της Μέρκελ έγινε ο πρωθυπουργός που κάποτε της έλεγε

go back

Η Deutsche Bank σε έκθεση ins βλέπει πιθανή τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αν γίνουν εκλογές στο τέλος του 2018
παρότι από κανένα στοιχείο έως τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο Τι εκτιμά για την πορεία της οικονομίας
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Ωμή παρέμβαση θέλουν Τσιπ

οι αδίστακτοι Γερμανοί

ρα

θεωρούν ότι ο κ ήρυκας του Merkel
go back μπορεί με εκλογές το 2018 να
ανατρέψει τις αρνητικές δημοσκοπήσεις

παρέμβαση

στα εσωτερ
κά πολιτικά πράγματα
της χώρας μας έκανε
η Deutsche Bank
ιε χθεσινή εκτενή έκθεσή της η
ποία έφτασε στο σημείο να υποδείξει
στην κυβέρνηση πότε να
ίήνει εκλογές προκειμένου να
ίάλει τρικλοποδιά στη Νέα Δημοκρατία

Απροκάλυπτη

Οπως φαίνεται από την έκθεοη

ιε τίτλο Η Ελλάδα το 2018 Επι
έλους κάποιο φως στην άκρη του
ούνελ η γερμανική τράπεζα θέ
νει να έχει λόγο στην εγχώρια πολιτική
σκηνή λες και η χώρα μας
ίναι υποκατάστημά της
Ειδικότερα υποστηρίζει ότι
ιια επιτυχής έξοδος από το 3ο
Μνημόνιο μπορεί να οδηγήσει
ον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
m προκηρύξει πρόωρες εκλογές
ο τέταρτο τρίμηνο του 2018
ότι το 2019 αναμένονται
τεραιτέρω δημοσιονομικά μέτρο
Ωστόσο η τράπεζα δεν περιο
π'ζεται στην εκτίμηση αυτή αλλά
ίάνει μια πρωτοφανή επισήμαν
jn Αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία
προηγείται τώρα στις δη
ιοσκοπήσεις όμως οι πρόωρες
κλογές του χρόνου ίσως είναι η
δεδομένου

καλύτερη ευκαιρία για τη νυν
και τον πρωθυπουργό
του Merkel go back να παραμείνει
στην εξουσία
Η θρασυτατη ανάμειξη
κυβέρνηση

στα ελληνικά δρώμενα
γίνεται από μια τράπεζα
που έχει επωφεληθεί τα
μέγιστα από τη μνημονιακή

περιπέτεια της χώρας μας
η Deutsche Bank αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα
ξένου επενδυτή που σώθηκε
χάρη στην υπαγωγή της Ελλάδας
στο Ιο Μνημόνιο τον Απρίλιο
του 2010
Καταρχάς

Το ζεφόρτωμα
Το

Ιο Μνημόνιο της πρόσφερε

πολύτιμο χρόνο ώστε να ξεφορτωθεί
σταδιακά τα ελληνικά ομόλογα
που διέθετε στο χαρτοφυ
λάκιό της πριν από το κούρεμα
PSI)tou 2012
Από τα μέσα του 2010 έως τα
μέσα του 2011 περιόρισε την έκθεσή
της στη χώρα μας από τα 6
δισ ευρώ στα 45.000.000 ευρώ
Σαν να μην έφτανε αυτό όταν έγινε
το κούρεμα η γερμανική τράπεζα
ανέλαβε ρόλο closing agent
και μοιράστηκε με την HSBC
3.600.000 ευρώ Πρό
1

τουλάχιστον

Ο Αλέξης Τσύιρας με την Ανγκελα Μέρχελ

σθετα κέρδη άντλησε λειτουργώντας
ως ανάδοχος στις τελευταίες
εκδόσεις ελληνικών ομολόγων
π.χ στο 5ετές ομόλογο του περασμένου
Ιουλίου ενώ ήταν ένας
από τους joint dealers managers
στο πρόσφατο swap των ομολόγων
του PSI με νέα ομόλογα καθώς
και σε πολλές ιδιωτικοποιήσεις
Κατά τα λοιπά η έκθεση θεωρεί
ότι η συνεργατική δηλαδή

με τη σύμφωνη γνώμη κυβέρνησης
και δανειστών έξοδος από το
3ο Μνημόνιο αποτελεί το βασικό
σενάριο για την έκβαση των
του πρώτου εξαμήνου
του 2018 Η εξέλιξη αυτή
πιθανότατα θα απαιτήσει έναν
μειωμένο ρόλο για το Διεθνές
Ταμείο ΔΝΤ μια
και υπό όρους ελάφρυνση
χρέους και έναν δυνητικά λι¬
διαπραγματεύσεων

Νομισματικό

περιορισμένη

Καμπανάκι απόΚομισιόν για αιώνιεβ μεταρρυθμίσει
ŒA προειδοποίηση ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων
είναι μακρύς και δεν θα ολοκληρωθεί με την
του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο αλλά
ολοκλήρωση

θα χρειαστεί διατήρηση της ες>αρμογής των δομικών
ιεταρρυθμίσεων για πολλά χρόνια ακόμα απηύθυνε

θες ο επικεφαλής των ελεγκτών της Κομισιόν για την
ΐλλάδα Ντέκλαν Κοστέλο στο 19ο ετήσιο συνέ
ϊριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη
Από το ίδιο βήμα ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος φωτό υποστή
ΐξε ότι το 2018 σηματοδοτεί μία καθοριστικής
σημασίας στιγμή για την Ελλάδα κα
ώς θα διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με
α μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέ
υς και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να
δημιουργήσει επαρκή ταμειακά αποθέμα
α που θα υποστηρίξουν την καθαρή
ίξοδο από το πρόγραμμα
Μιλώντας σε ακροατήριο ηολυάριθ
ιων ξένων επενδυτών ο κ Τσακαλώτος
δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ξεκι
ήσει την εφαρμογή πολιτικών που βελ
ιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον
Ίριν από την ομιλία του ο υπουργός Οι
ωνομικών συναντήθηκε με εκ προσώ
τους διάφορων funds ενώ σήμερα θα

σημάνει τη λήξη των εργασιών της Ημέρας της Ελλάδας
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ESM στο
κουαρτέτο των δανειστών Νικόλα Τζαμαριόλι επανέλαβε
χθες τη θέση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας ότι οι ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις και οι
ευνοϊκοί όροι δανεισμού επαρκούν για να
τη βιωσιμότητα του χρέους
αποκαταστήσουν

Τραπεζική αισιοδοξία

δυσμενούς

παραδέχονται

Αυξημένεβ οι ελληνικέ
εξαγωγέΕ τον Οκτώβριο
ΣΕ 2,49 δισ ευρώ ανήλθε τον Οκτώβριο η
αξία των ελληνικών εξαγωγών από 2,29
δισ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 Ανοδικά
κινήθηκαν και οι εξαγωγές στο δεκάμηνο
του 2017 φθάνοντας στα 23,61 δισ ευρώ από
2039 δισ ευρώ σημειώνοντας άνοδο 13 Με
εξαίρεση τρεις κλάδους τρόφιμα και ζώντα ζώα
λάδια και ποτά καπνός όλοι οι υπόλοιποι
άνοδο σύμφωνα με την ανάλυση του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών επί των
προσωρινών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ τον Οκτώβριο
του 2017
Οσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά

συνολική

κατέγραψαν

Παράλληλα αισιόδοξοι ότι υπάρχουν
ορατά σημάδια ανάκαμψης και οι
όποιες επιπτώσεις των εποπτικών
και των stress tests θα είναι δια
χειρίσιμες για τις ελληνικές τράπεζες
εμφανίστηκαν οι επικεφαλής των
τεσσάρων συσιημικών τραπεζών
Εξάλλου ο διοικητής της
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
επισήμανε ότι η ρύθμιση για την
εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδημάτων έχει αποφέρει
φορολογικά έσοδα ύψους
αλλαγών

Ανεξάρτητης

71

γότερο επιθετικό δημοσιονομικό
δρόμο από αυτόν που προβλέπεται
στο πλαίσιο του τρέχοντος
σεναρίου του προγράμματος
συμπληρώνουν οι αναλυτές
του γερμανικού χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος
Σε άλλο σημείο πάντως
0 δρόμος προς την
ομαλοποίηση θα παραμείνει μακρύς
και δύσκολος

1.000.000 ευρώ

Μ Ροζάκος

Κέντρου

γεωγραφικές περιοχές παρατηρείται σημαντική
άνοδος προς όλους τους προορισμούς Ετσι η
συνολική αξία των εξαγωγών είναι αυξημένη τόσο
όσο και προς
προς τις χώρες της Ε.Ε 10,9
Στον αντίποδα ενισχυμένες
τις τρίτες χώρες 6
κατά 13,9 ήταν και οι εισαγωγές τον Οκτώβριο
του 2017 με τη συνολική αξία τους να
στα 4,66 δια ευρώ έναντι 4,09 δισ
ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2016
διαμορφώνεται
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Νέο μνημόνιο για
να βγει η Ελλάδα
από το μνημόνιο
ιο
Πότε 0(ΐ μειωθεί

αφορολόγητο Σ.ΐ6-ΐ7

17. ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Publication: . . .ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Date: . . . . . . . .12/12/2017 Clipping Date: . . .12/12/2017
Page: . . . . . . . 16

Ρεπορτάζ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

πορεί η κυβέρνηση να
επιχειρεί να στρέψει τα
φώτα ins δημοσιότητας
oris διαβουλεύσεις για την επόμενη
ημέρα ωστόσο για να φτάσουμε
εκεί οι πολίτες θα πρέπει να
διά nupôs και σιδήρου με
ένα νέο γύρο περικοπών και επιβαρύνσεων
από τον οποίο δεν υπάρχει
η παραμικρή ôioôos διαφυγής
Με φόντο Tis αναλύσεις που
βλέπουν πιο κοντά Tis πρόωρες
εκλογές έτσι ώστε η κυβέρνηση να
περάσουν

μη βρεθεί αντιμέτωπη με Tis αιματηρές
μειώσει συντάΣεων και its vies
φορολογικέβ επιβαρύνσεις που έχει
ήδη συμφωνήσει για τη μεταμνημο
νιακή περίοδο το κείμενο του Επι
καιροποιημένου Μνημονίου καταρρίπτει
και raus τελευταίουβ μύθουβ
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι
δανειστές δεν αφήνουν ανοιχτό το

παραμικρό ενδεχόμενο για δημοσιονομική
χαλάρωση μετά το 2018
Αντιθέτως η κυβέρνηση εκτός από
την ψήφιση του Προϋπολογισμού
για το 2018 που προβλέπει πλεόνασμα
θα πρέπει έως τον Μάιο
3,5
του 2018 να έχει υιοθετήσει ως βασικό
παραδοτέο το Μεσοπρόθεσμο
2019-2022 με πρόβλεψη για διατή

Μνημόνιο για

να βγούμε από
το μνημόνιο
Néos γύροβ περικοπών και επιβαρύνσεων
Πότε θα μειωθεί το αφορολόγητο
αλλά και οι μύθοι που καταρρίπτονται
ρηση του 3,5 ήτοι να θεσμοθετήσει
λιτότητα διαρκείας για πέντε έτη
δηλαδή και για την 3ετία μετά τη λή
Ση του 3ου Μνημονίου

Υπάρχει περιθώριο αποφυγής
των περικοπών σε κύριες και
συντάΣειβ ή ms μείωσηβ
του αφορολόγητου που ψηφίστηκαν
τον Ιούνιο Απολύτωβ όχι Αντιθέτως
οι δανειστές καθιστούν για
μία ακόμα φορά σαφέβ ότι η κρίσιμη
επικουρικές

τέταρτη αΣιολόγηση που πρέπει
να έχει κλείσει τον Ιούνιο θα φέρει
έναν χρόνο νωρίτερα το ψαλίδι

σμα του αφορολόγητου κατά 3.000
ευρώ αν το ΔΝΤ και οι Ευρωπαίοι
κρίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο
θα διασφαλιστεί ο στόχος για
3,5 το 2019 Η ανάλυση
της Deutsche Bank πάει μάλιστα
πλεόνασμα

ένα βήμα παραπέρα εκτιμώντας
ότι η πρόωρη μείωση του αφορολόγητου
θα γίνει ούτως ή άλλως ως
αντιστάθμισμα στα μέτρα ελάφρυνσης
του χρέους και της προστατευτικής
ομπρέλας που θα ανοίΣουν οι
Ευρωπαίοι έτσι ώστε η Ελλάδα να
μην πνιγεί στις αγορές μετά τον

Αύγουστο Οσον αφορά δε στα
αντίμετρα δηλαδή στις φο
ροελαφρύνσειβ που έχει ψηφίσει η
κυβέρνηση οι δανειστέβ καθιστούν
σαφέβ ότι η δοσολογία tous μέσω
περιβόητα

δευτερογενούβ νομοθεσίαβ Αποφάσεις
θα αποφασιστεί μετά την

αΣιολόγηση του κατά πόσον θέτουν
σε κίνδυνο την επίτευΣη των
στόχων
Κι επειδή η ένταση της λιτότητας
δεν μπορεί παρά να γεννήσει
νέες στρατιές οφειλετών και χρεών
δημοσιονομικών

κυβέρνηση και δανειστές συμφώ
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ΕΧΕΤΕ

ΜΕΛΛΟΝ
Μακρύς είναι ο δρόμος
των μεταρρυθμίσεων
για την Ελλάδα καθώς
η προσπάθεια

αναμόρφωσης

της ελληνικής
οικονομίας δεν
με τη λήξη του
προγράμματος τον
του 201 8
ο κ Ντέκλαν
Κοστέλο επικεφαλής
του κλιμακίου της Κο
μισιόν στο κουαρτέτο
μιλώντας στο
της Capital Link
στη Νέα Υόρκη
Είναι εμφανές ότι μια
βιώσιμη οικονομική
ανάκαμψη θα χρειαστεί
τη διατήρηση της
εφαρμογής των δομικών
μεταρρυθμίσεων
για πολλά ακόμα χρόνια
σημείωσε αναφερόμενος
στο φορολογικό
σύστημα και στον
εκσυγχρονισμό της
διοίκησης
τελειώνει

Αύγουστο

υπογράμμισε

συνέδριο

Ο υπουργός

Οικονομικών

Ευκλείδης

Τσακαλώτος
προβληματισμένος

στη Βουλή

νησαν σε ένα ακόμα πιο ασφυκτικό
πλαίσιο για το κυνήγι όσων χρωστάνε
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το
νέο σύστημα υπό διερεύνηση η
εφαρμογής του ηλεκτρονικής
πληρωμήβ των φορολογικών
υποχρεώσεων σε μηνιαία βάση
δυνατότητα

δημόσιας
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Μπαράζ επαφών Τσακαλώτου
με επενδυτές
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, εχθές κατά την διάρκεια
του επίσημου γεύματος του συνεδρίου
είχε κεντρική ομιλία, την οποία ακολούθησε
συνέντευξη τύπου στον χώρο του
συνεδρίου, ενώ σήμερα θα παρευρεθεί
στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της
στο Χρηματιστήριο της Νέας
Ελλάδας

Υόρκης» τη ν οποία διοργανώνει η Capital
Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 ο κ.
θα κληθεί να σημάνει τη ν λήξη
Τσακαλώτος

των εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο.

Ο υπουργός Οικονομικών,
πραγματοποίησε πλήθος συναντήσεων
με θεσμικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
μεγάλα ξένα funds, όπως το Bluecres, η Knighthèad Capital, το Hayman
Capita, το Stonehill, το Goldentree κ.α.
Στην ομιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για
την ελληνική ανάκαμψη το 20 1 8, καθώς
σηματοδοτεί μια καθοριστικής σημασίας
χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο
της χώρας από μα μακρά περίοδο
προγραμμάτων

δημοσιονομικής προσαρμογής.
Και ο Ντέκλαν Κοοτέλο, κατά
την ομιλία του εστίασε στην επόμενη
ημέρα της ελληνικής Οικονομίας, μετά
το μνημόνιο. Εμφανίστηκε αισιόδοξος
για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της
γ1 αξιολόγησης,

εκφράζοντας παράλληλα

την ελπίδα ότι η υλοποίηση των

συμφωνημένων

μεταρρυθμίσεων θα ανοίξει

τον δρόμο για τη συζήτηση της
του χρέους.

ελάφρυνσης
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Εποπτεία

CAPITAL LINK FORUM

0ι θεσμοί

φέρεται

ότι θα

Διαβεβαιώσεις για
υλοποίηση των δεσμεύσεων

Με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο,
να είναι από εχθές στη Νέα Υόρκη στο ετήσιο

Capital Link Forum, η κυβέρνηση, παρουσία των
τραπεζιτών, εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών
εταιρειών, αλλά και των θεσμών, θα επιχειρήσει να
επικοινωνήσει τη συμφωνία και να περάσει το
μήνυμα της αλλαγής σελίδας, και πέρα από το
συνέδριο σχεδιάζει σειρά επαφών και συμμετοχών
σε διάφορες εκδηλώσεις
λησμονούμε πως η

κυβέρνηση έδωσε

Μηνδιαβεβαιώσεις στους

θεσμούς για την υλοποίηση
ενός τεράστιου εφαρμοοτικού

όγκου εντός του τρέχοντος
μηνός Δεκεμβρίου, αλλά και
την έγκαιρη εφαρμογή των
δεσμευτικών ανά μήνα
παρεμβάσεων

έως τον Ιούνιο του
2018, ενώ ανάλογες δεσμεύσεις
θα δώσει και προς τις
αγορές και τον επενδυτικό
κόσμο.

με τη χρηματοδότηση που
έχει ήδη δώσει ή που θα
ο ESM το επόμενο
καθώς και άλλες δύο
διαθέσει

διάστημα,

παρεμβάσεις που θεωρούν οι

δανειστές κομβικές για τη
μελλοντική πορεία της Ελλάδος,

συνιστούν το σκληρό
των προαπαιτούμενων
που θα δώσουν το πράσινο
φως όχι μόνο για την πολιτική
συμφωνία για την 3η αξιολόγηση
, επιχειρείται να γίνει
πυρήνα

στο Eurogroup της 22ας
αλλά και για τη
συμφωνία που επιχειρείται
να ολοκληρωθεί το
Μάιο - Ιούνιο του 2018.
Οι τράπεζες αλλά και
είναι τα δύο
Ιανουαρίου,

Παράλληλα , σύσσωμο το

επιτελείο της

οικονομικό

κυβέρνησης

επιχειρεί να εκταμιεύσει

τη συμφωνία σε όρους
επενδυτικού κλίματος στην
άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Στο μεταξύ , δύο μεγάλα
μέτωπα

που συνδέονται άμεσα

μεγάλη

ιδιωτικοποιήσεις

μέτωπα

που συνδέονται άμεσα
τα δάνεια του ESM, οι πρώτες

λόγω των τεστ αντοχής που
πλησιάζουν και οι δεύτερες
λόγω της συμμετοχής των
εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις
στην απομείωση του χρέους.
Βέβαια , οι θεσμοί φέρεται ότι
θα εποπτεύουν αυστηρά έως
και τον Ιούνιο του 2018 όχι μόνο
την πορεία των πλειστηριασμών
(ηλεκτρονικών και
μη) σε όλη την ελληνική
και για χρέη στο
αλλά και ότι θα ζητούν
την πιστή πλέον εφαρμογή
ενός αυστηρού προγράμματος
επικράτεια

δημόσιο,

παρεμβάσεων ολοκλήρωσης

των μεγάλων εκκρεμών

ιδιωτικοποιήσεων.
Παράλληλα, οι άλλες δύο
υψηλής προτεραιότητας

παρεμβάσεις

είναι η αγορά ενέργειας
αλλά και το θέμα του
δημοσίου και της λειτουργίας

των πολιτικών κομμάτων:
Ταυτοχρόνως , στο τραπεζικό
πεδίο, πέρα από την διενέργεια
πλειστηριασμών, προωθείται

η αξιολόγηση του

νόμου

Κατσέλη, η τροποποίηση

του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας

και του πλαισίου του

ΤΧΣ, ενώ στο πεδίο των ιδιω¬

τικοποιήσεων απαιτούνται,
σύμφωνα με πληροφορίες,
συγκεκριμένα βήματα σε κι-

νήσεις-ορόσημα πριν από το
τέλος του Μνημονίου. Επίσης
, στην εικόνα βρίσκεται η
των εργασιών στο
το Ελευθέριος Βενιζέλος,
η Εγνατία, το Θριάσιο,
τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΠΑ.
Στην ενέργεια κομβική είναι
η υλοποίηση της συμφωνίας
για την πώληση του 40% των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ,
ενώ στο Δημόσιο, πέρα από
την κινητικότητα και την
των κανόνων
εκκίνηση

Ελληνικό,

τήρηση

προσλήψεων/αποχωρήσεων,

ζητούνται

σύμφωνα με πληροφορίες
παρεμβάσεις για τη
του Δημοσίου και
τη διερεύνηση ανάθεσης σε
ιδιώτες δραστηριοτήτων για
τις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια
δημόσιας κάλυψης.
ο νόμος χρηματοδότησης
των κομμάτων, αλλά
και η απο-πολιτικοποίηση του
Δημοσίου , δύο δεσμεύσεις
που μετακινούνται από
σε αξιολόγηση.
χαρτογράφηση

Προωθείται

αξιολόγηση

εποπτεύουν
αυστηρά έως
και τον Ιούνιο
του 2018 όχι
μόνο την πορεία
των

πλειστηριασμών

(ηλεκτρονικών
και μη) σε όλη
την ελληνική
επικράτεια και
για χρέη στο
δημόσιο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΗΟΥΖΗΣ

Αντιμετωπίσιμες
οι όποιες επιπτώσεις
από stress tests
Την βεβαιότητα ότι θα είναι διαχειρίσιμες για τις
ελληνικές τράπεζες, οι όποιες επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές, εξέφρασε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της
Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης,
συμπεριλαμβανομένων και των stress tests
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι», είπε την Δευτέρα 1 1
Δεκεμβρίου μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Καραμούζης,
σημειώνοντας πως «καλείται να αντιμετωπίσει μια
σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων
κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως
τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα
πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή
των καταθέσεων, ■ τους περιορισμούς στην
ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων , ■ τη συρρίκνωση
των δανειακών χαρτοφυλακίων»
Παράλληλα, ο κ. Καραμούζης ανέφερε ότι «η
κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του
ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν
όμως βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές
τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών
στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας».
Παρ όλα αυτά , σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν
και αρκετές ευρύτερες προ<λήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περλαμβανομένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών , όπως
IFRS9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning, η εφαρμογή των οποίων μπορεί
δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των
τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο
ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη
τραπεζικούς διαμεσολαβητές
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές
των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες
ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου
εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηματικό μοντέλο.
Καταλήγοντας ο επικεφαλής της ΕΕΤ , επισήμανε
ότι « νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι
οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την
άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών θα
είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές,
ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις
τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την
όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω
εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και
αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού»
■
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ΕΜΤΕ

Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ EMU1

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα να κλείσει to κεφάλαιο
της λιτότητας και να μπει σε μια εποχή ανάπτυξης τόνισε σε βιντεοσκοπημένο
μήνυμά του που παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα που διοργανώνει στην Νέα Υόρκη το Capital Link ο πρωθυπουργός
καλώντας τους ξένους να επενδύσουν στη χώρα μας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ 3
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Τσίπρας Ελάτε
να επενδύσετε
στην Ελλάδα
ΓΕΜΑΤΟ είναι το πρόγραμμα της
αποστολής στη Νέα Υόρκη
όπου στο περιθώριο του 1 9ου Ετήσιου

ελληνικής

Invest in Greece Forum που διοιργανώνει
η Capital Link κορυφαία Ελληνες υπουργοί
πρα/μοσεποιούν πολλές συναντήσεις

με ξένους επενδυτές Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν οι Δημήτρης Παπαδη
μητρίου Ελενα Κουντουρά Γιώργος
Πιτσιλής επικεφαλής ελληνικών και
ξένωντραπεζών όπως κα οι εκπρόσωποι

των Θεσμών στο κουαρτέτο Από την
Κομισιόν ήταν ο Ντέκλαν Κοστέλ από
την ΕΚΤ ο Φρανσέσκο Ντρούντι και από
τον ESM ο Νικολό Τζιαμααόλι Στο
μήνυμα που έστειλε
ο Ελληνας Πρωθυπουργός απηύθυνε
κάλεσμα μάλιστα στους επενδυτές να
είναι με το μέρος της Ελλάδας Οπως
ανέφερε η γη των ευκαιριών έχει ορ
θάναχτες τιςπυλες για υψηλά επικερδείς
επενδύσεις Η επιστροφή της Ελλάδας
είναι εδώ και σας καλώ να είστε με το
μέρος της Ανάμεσα σε άλλα τονίστηκε
ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης οδήγησαν
σε ισχυρά αποτβλέσματα καθώς
η ελληνική οικονομία μετά από χρόνια
ύφεσης αναπτύσσεται εκ νέου και
να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2,5
το 2018 ενώ η ανεργία έπεσε και οι
ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν στο εννε
άμηνο Τόνισε ότι έχουμε υπεραποδώσει
στους δημοσιονομικούς στόχους κα
ότι οι Αμερικανοί επενδυτές είναι από
τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και
αναμένει να συνεχίσουν να είναι
να εκμεταλλευτούν τις
προοπτικές της χώρας
μαγνητοσκοπημένο

αναμένεται

προκειμένου

αναπτυξιακές
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Θετικές προοπτικές
διαχειρίσιμα stress tests
Γι είπαν οι Ελληνες τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη

Αισιόδοξοι για την πορεία της
και των τραπεζών
οι επικεφαλής τους
στο συνέδριο της Capital Link Ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και της Eurobank Ν
Καραμούζας υπογράμμισε ότι τα
αποτελέσματα των stress tests θα
οικονομίας

εμφανίστηκαν

είναι διαχειρίσιμα Ο διευθύνων

σύμβουλος της Εθνικής Λ Φραγ
κιαδακας τόνισε ότι η οικονομική
ανάκαμψη είναι πλέον ορατή ενώ
ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς
Χρ Μεγάλου εκτίμησε ότι
οι προοπτικές των τραπεζών είναι
οι καλύτερες από τα 2009 ΓεΑ 25
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Αισιοδοξία τραπεζών για οικονομία
και αποτελέσματα stress test
Θετικός για την επόμενη μέρα ο πρόεδρος της ΕΕΤΝ Καραμούζης

Την αισιοδοξία τους για την πορεία

ins οικονομίας την κατάσταση
των τραπεζών και τα αποτελέσματα
του stess test υπογράμμισαν
από τη Νέα Υόρκη επιτελικά
στελέχη εγχώριων τραπεζών
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών ΕΕΤ και της
Νικόλαος Καραμούζας
μιλώντας χθες στο συνέδριο τας
Capital Link που πραγματοποιείται
στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκε
αισιόδοξος για την οικονομία
αλλά και το τραπεζικό σύστημα
παρά τις προκλήσεις που
Eurobank

αντιμετωπίζει

Ο κ Καραμούζας σημείωσε ότι
οι τράπεζες βρίσκονται σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι και καλούνται
να αντιμετωπίσουν μια σειρά
από προκλήσεις όπως τα υψηλά
επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων τη ρευστότητα και την
επιστροφή καταθέσεων τους
στην ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίου τη συρρίκνωση των
δανειακών χαρτοφυλακίων αλλά
και τις νέες εποπτικές απαιτήσεις
εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση
ότι όλα τα παραπάνω όπως
και το stress test θα αντιμετωπιστούν
περιορισμούς

αποτελεσματικά
Λαμβάνοντας υπ όψιν το
οικονομικό κλίμα στην
Ελλάδα και τη διαφαινόμενη
ότι η χώρα θα βγει
από το πρόγραμμα το
του 2018 την υψηλή και
βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών τη σημαντικό προ
προβλέψεων κερδοφορία τον δείκτη
κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από προβλέ
ψει5 νιώθω σήμερα περισσότερο
πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις
από τις εποπτικές αλλαγές και το
stress test θα είναι διαχειρίσιμες
χωρίς συστημικές διαταραχές
ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος
χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν
αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα και να καλύψουν
την όποια επίπτωση στην
κεφαλαιακή τους θέση μέσω
δημιουργίας κεφαλαίων
και αποτελεσματικός διαχείρισης
ενεργητικού
βελτιούμενο

πιθανότητα

επιτυχώς
καλοκαίρι

εσωτερικής

Ο

διευθύνων σύμβουλος της
Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης

Ο

Ο

πρόεδρος της Ελληνικής

Ενωσης Τραπεζών ΕΕΤ και της

Eurobank Νικόλαος Καραμούζης

Στο συνέδριο
της Capital Link
στη Νέα Υόρκη
τα επιτελικά
βρίσκονται

στελέχη των εγχώριων
τραπεζών
Μιλώντας επίσης στο συνέδριο
της Capital Link ο διευθύνων
της Εθνικής Τράπεζας
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης τόνισε
ότι τα σημάδια οικονομικός
είναι πλέον ορατά
τη σημασία της
της ανάκαμψης σε όλη την
οικονομία Οπως σημείωσε πέραν
του απόλυτου ρυθμού αύξησης
του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σημασία
η ευρεία συμμετοχή εταιρειών
όλων των μεγεθών και τομέων
της οικονομίας σε αυτή την
ανάκαμψη ώστε να μπορούν τα
σύμβουλος

ανάκαμψης

υπογραμμίζοντας

διάχυσης

διευθύνων σύμβουλος του

ομίλου

Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου

οφέλη να διαχυθούν στην οικονομία
Για τις τράπεζες η
επιστροφή

στην κανονικότητα

σηματοδοτείται

από δύο χαρακτηριστικό
αύξηση εσόδων μέσω
πιστωτικής

επέκτασης και αύξηση
της κερδοφορίας από την
των προβλέψεων
Το τραπεζικό σύστημα έχει διανύσει
μια πορεία ανάκαμψης και
σταθεροποίησης Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου
και η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές είναι στοιχεία
απαραίτητα αλλά και αρκετά για
να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν
την επιτυχημένη πορεία του κλά
δου έως τώρα σημείωσε ο κ
Φραγκιαδάκης
Από την πλευρά του ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
υπογράμμισε ότι οι ελληνικές
τράπεζεβ έχουν εισέλθει σε τροχιά
επιταχυνόμενης εξομάλυνσης με
σημαντική μείωση των μη εξυπη
αποκλιμάκωση

ρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή
επαναφορά καταθέσεων
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών
τραπεζών είναι ισχυρή και
ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων
ενεργούβ διαχείρισης των
κινδύνων ισολογισμού ενώ
και η ρευστότητα
καθώε το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα ανακτά την πρόσβαση
στις aYOpés και μειώνει τη
χρηματοδότησή του από το ευ
ρωσύστημα σημείωσε ο κ Μεγάλου
Απέδωσε τη βελτίωση αυτή
στην πολιτικό σταθερότητα στην
αναβάθμιση του μακροοικονομικού
περιβάλλον ι os και στις
παράλληλα

βελτιώνεται

αποφασιστικές

κινήσει^πουρρογμα
τοποίησαν οι νέες διοικητικέ3
ομάδε των ελληνικών τραπεζών
Σε κάθε περίπτωση τόνισε ο κ
Μεγάλου οι npoomiKés των τραπεζών
στην Ελλάδα σε ευθυγράμμιση
με την πορεία ins οικονομίας
είναι τώρα στο πιο ευνστκό σημείο
από την έναρξη της κρίσης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ
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Ο Ντέκλαν Κοστέλο

επικεφαλήε ms
Κομισιόν στη
διαπραγματευτική
ομάδα των δανειστών
από το συνέδριο
Capital Link στη Νέα
Υόρκη επανέλαβε
ότι ο δρόμοβ των
μεταρρυθμίσεων θα
είναι μακρύβ

Δεσμώτες του μνημονιακου
ιλίγγου για πολλά χρόνια
Οι δανειστές δείχνουν την επόμενη ήμερα του προγράμματος
ΤΗΣ

ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η

Κομισιόν ανεβάζει διαρκώς τον πήχη των με
ταμνημονιακών μεταρρυθμίσεων δείχνοντας
έναν μακρύ δρόμο σπαρμένο με πολυετείς
δεσμεύσεις Ο ESM από την πλευρά του χαμηλώνει
διαρκώς τον πήχη των προσδοκιών μελλοντικών
παρεμβάσεων στο χρέος αναδεικνύοντας την
ελάφρυνση που έχει προσφερθεί ήδη στην Ελλάδα
μέσω των βραχυχρόνιων μέτρων διευθέτησής τους
Σταθμίζοντας δεδομένα απαιτήσεις προσδοκίες και
τα μηνύματα της αγοράς οι αναλυτές επιχειρούν
να προβλέψουν τα εκλογικά αντανακλαστικά της
κυβέρνησης τους επόμενους μήνες φέρνοντας στο
προσκήνιο ενδεχόμενες εκλογές εντός του 2018 Είτε
πριν σφραγιστεί το επόμενο πρόγραμμα ελληνικών
δεσμεύσεων εντός του πρώτου εξαμήνου είτε μετά
την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στο
τέλος του επόμενου έτους πριν εφαρμοστούν τα
νέα σκληρά μέτρα για συντάξεις και αφορολόγητο
Στο συνέδριο Capital Link το οποίο πραγματοποιείται
στη Νέα Υόρκη ο Ντέκλαν Κοστέλο επικεφαλής
της Κομισιόν στη διαπραγματευτική ομάδα των
δανειστών επανέλαβε ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων
θα είναι μακρύς δεδομένου ότι μια βιώσιμη
οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση
της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για
πολλά ακόμα χρόνια Οπως προκύπτει και από το
επικαιροποιημένο Μνημόνιο οι δανειστές θα
με κάθε τρόπο τη δέσμευση όχι μόνο της
σημερινής αλλά και των επόμενων κυβερνήσεων
επιδιώξουν

Οι θεσμοί θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο

m δέσμευση όχι μόνο rns σημερινή
αλλά και των επόμενων κυβερνήσεων στη
μη αναστροφή των μεταρρυθμίσεων αλλά
και των μέτρων που επιβλήθηκαν στα
χρόνια του Μνημονίου μαζί με ένα
πακέτο νέων μεταρρυθμίσεων τα επόμενα
πολλά χρόνια

στη μη αναστροφή των μεταρρυθμίσεων αλλά και
των μέτρων που επιβλήθηκαν στα χρόνια του Μνημονίου
μαζί με ένα πακέτο νέων μεταρρυθμίσεων
τα επόμενα πολλά χρόνια
Στο παζάρι αυτό το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
καλώς εχόντων των πραγμάτων στο τέλος Ιανουαρίου
2018 κομβικό σημείο στις διαπραγματεύσεις
αναμένεται να διαδραματίσουν οι δεσμεύσεις μελλοντικών
διευθετήσεων στο ελληνικό δημόσιο χρέος
ΜΕΤΡΗΜΕΝΕ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Παρακολουθώντας

την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ESM στο
από το βήμα του ίδιου συνεδρίου οι προσδοκίες
θα πρέπει να είναι μετρημένες Ο Νικόλα
Τζιαμαρόλι ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της
κουαρτέτο

εφαρμογής των βραχυχρόνιων μέτρων καθώς αναμένεται
πως θα οδηγήσουν σε μείωση του λόγου χρέους
προς ΑΕΠ κατά 25 μονάδες έως το 2060 έναντι 20
μονάδων που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις Κατά το
σκεπτικό του ESM το οποίο αρκετές φορές το τελευταίο
διάστημα έχει αναλύσει ο επικεφαλής Κλάους
Ρέγκλινγκ οι παρεμβάσεις αυτές είναι επαρκείς για
την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους
Αναλυτές και διεθνείς οίκοι από την πλευρά τους
αρχίζουν ολοένα και εντονότερα να συζητούν για τον
χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών
στην Ελλάδα Η γερμανική Deutche Bank με χθεσινή
της ανάλυση σημειώνει πως μια επιτυχής έξοδος
από το τρίτο πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει τον
Αλέξη Τσίπρα στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών
το τέταρτο τρίμηνο του 20 1 8 δεδομένου ότι το 20 1 9
αναμένεται η ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων
σίγουρα οι περικοπές στις συντάξεις ενδεχομένως
και η νέα μείωση του αφορολογήτου
Εναλλακτικά οι αγορές σταθμίζουν το ενδεχόμενο
να υπάρξει προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα εντός w
του πρώτου εξαμήνου του 2018 Η Citi εκτιμά πως
η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει να προκηρύξει πρόωρες
εκλογές και να τις χάσει το πρώτο εξάμηνο
του 2018 με το εξής αιτιολογικό η οδύσσεια του
προγράμματος διάσωσης φτάνει στο τέλος της κάτι
που θα έχει πολιτικά οφέλη η χώρα έχει ανακτήσει
πρόσβαση στις αγορές και τα πιο δύσκολα μέτρα
έχουν ήδη περάσει
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ POS ΓΙΑ ΑΛΛΑ 59 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΟ ΠΟΣΟΝ των 71 Ί εκατ. ευρώ

έχει βεβαιωθεί μέχρι στιγμής
από τη ρύθμιση για την

οικειοθελή

αποκάλυψη των εισοδημάτων,
όπως ανακοίνωσε από το

βήμα του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος
Πιτσιλής.
Οπως είπε, είναι η τρίτη κατά
σειρά ρύθμιση οικειοθελούς
αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων

την τελευταία δεκαετία,
πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον
αφορά τους συντελεστές) σε
σχέση με τις προηγούμενες δύο,
αλλά παρ' όλα αυτά η πλέον
αποτελεσματική, δεδομένου ότι
οι προηγούμενες ρυθμίσεις
είχαν

αποδώσει ασήμαντα έσοδα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται
από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο
ότι η φορολογική διοίκηση είναι
πλέον σε θέση να διενεργεί
ελέγχους με βάση πληροφορίες
οι οποίες συλλέγονται από τις
τραπεζικές συναλλαγές και αυτό
έγινε μια «αξιόπιστη απειλή» για
όσους παραμελούσαν τις υπο-

• Αναπτύσσοντας ειδικό λογισμικό

Η «αξιόπιστη

απειλή»
αποκάλυψε
αδήλωτα
εισοδήματα

συσκευές

Οικονομικών.

Στη σχετική λίστα με τους

χρεώσεις τους.
Το 2018 θα συνεχίσουμε στον
ίδιο δρόμο, τόνισε ο κ. Πιτσιλής,
«αναπτύσσοντας νέες έμμεσες

τεχνικές ελέγχου για όσους

σκοπίμως προχωρούν σε
εγγραφές στα βιβλία
τους». Παράλληλα, προωθούμε
το νέο μοντέλο συμμόρφωσης:
παραπλανητικές

Αξιολογώντας τη γενικότερη
φορολογική συμπεριφορά των
•

πολιτών.

Αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες
από εθνικές και διεθνείς
πηγές με έλεγχο όλων των εισαγωγών
αγαθών στη χώρα μέσω
των νέων μηχανημάτων e-ray
στα τελωνεία.
•

για την ηλεκτρονική συμπλήρωση
των εντύπων μεταφορών
αγαθών μέσα στη χώρα.
Εν τω μεταξύ, απόφαση με
την οποία υποχρεώνονται άλλα
59 επαγγέλματα να προμηθευτούν
και να εγκαταστήσουν
ηλεκτρονικών χρεώσεων
POS εξέδωσε το υπουργείο

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
περιλαμβάνονται πολλά
επαγγέλματα από τον κλάδο

των οικοδομικών δραστηριοτήτων

καθώς και επαγγέλματα
όπως τα μεσιτικά γραφεία και
φωτογραφεία. Η προθεσμία για
την εγκατάσταση των συσκευών
είναι τρεις μήνες από τη δημοσίευση
της απόφασης, δηλαδή
το αργότερο έως τις Π Μαρτίου
2018.

Οι επαγγελματίες που δεν
θα εγκαταστήσουν POS ενώ είναι
υποχρεωμένοι θα βρεθούν
αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους
1.500 ευρώ».
Μ.Χ.
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έμμεσες τεχνικές ελέγχων ενώ προωθείται ταυτόχρονα και
βάσει του οποίου θα λαμβάνεται uri
όψιν η γενικότερη φορολογική συμπεριφορά των πολιτών

WNéeç
νέο μοντέλο συμμόρφωσης

71 1

εκατ απέδωσε η αποκάλυψη αδήλωϊων εισοδημάτων

Του Γιώργου Κούρου
gkouros

naftemporiki gr

Τ Νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου
για τους επιτήδειους που
προχωρούν σε παραπλανητικές
εγγραφές στα βιβλία τους
σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο
των ενεργειών που έχει
δραμολογήσει για τον περιο¬

ρισμό της φοροδιαφυγής και
της παραοικονομίας
Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων
ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ
Πιτστλης μιλώντας στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα
Υόρκη επισημαίνοντας ότι
προωθείται ταυτόχρονα και
νέο μοντέλο συμμόρφωσης
βάσει του οποίου θα λαμβάνεται
υπ όψιν η γενικότερη

φορολογική συμπεριφορά των
πολιτών
Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό για
το καλύτερο αποτέλεσμα θα
χρησιμοποιούνται όλες οι
από εθνικές και διεθνείς
πηγές με έλεγχο όλων
των εισαγωγών αγαθών στη
χώρα μέσω των νέων μηχανημάτων
e-ray στα τελωνεία
και αναπτύσσοντας ειδικό λο¬
πληροφορίες

w
γισμικό για την ηλεκτρονική

συμπλήρωση των εντύπων
αγαθών μέσα στη χώρο

μεταφορών

Ο

κ Πιτσιλης υπογράμμισε

εξάλλου και τη θετική
που υπήρχε στη

ανταπόκριση

ρύθμιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη αδήλωτων κεφο
λαίων αφού απέδωσε έσοδα
ύψους 711 εκατ ευρώ
Η εν λόγω ρύθμιση μάλιστα

όπως ανέφερε ήταν η τρίτη

κατά σειρά την τελευταία
πολύ λιγότερο ελκυστική
λόγω των υψηλών
σε σχέση με τις προ
ηγούμενες δύο αλλά παρ όλα
αυτά η πλέον αποτελεσματική
δεκαετία

συντελεστών

δεδομένου ότι οι
ρυθμίσεις είχαν
προηγούμενες

αποδώσει ασήμαντα έσοδα
Το αποτέλεσμα όμως αυτό κά

kmJt
θε άλλο παρά τυχαίο είναι κατά
τον κ Πιτσιλη αφού ôacjC
ανέφερε η φορολογική διοίκηση
είναι πλέον σε θέση να
διενεργεί ελέγχους με βάση
πληροφορίες οι οποίες σηλ
λέγονται από τις τραπεζικές
συναλλαγές και αυτό έγινε μια
αξιόπιστη απειλή για όσους
παραμελούσαν τις υποχρεώσεις
τους SID.11547207
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ΤΟ ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ
Της Αριςτοτελιας Πελωνη

Την Πέμπτη
Η φτώχεια

ενημέρωση
γιαΕρντογάν
Τα μεγάλα

θέλει

καλοπέραση
θέλει καλοπέραση.
Υποθέτω ακόμη περισσότερη, αν
προηγουμένως μπορείς να λες ότι
Η φτώχεια

πνεύματα συναντώνται.

Ή απλά, ο υπουργός Εξωτερικών
αποφάσισε να απαντήσει απευθείας

διέλυσες μεν τη μεσαία τάξη με
την υπερφορολόγηση, αλλά δίνεις
κοινωνικό μέρισμα. Εξ ου και ένα
επενδυτικό συνέδριο μπορεί να
γίνει η αφορμή και για λίγη (;)
μακριά από τον θλιβερό
και μάταιο τούτο μνημονιακό
Το λέω επειδή ο Ευ. Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και
μέρες στη Ν. Υόρκη για το συνέδριο
της Capital Link, στο οποίο
μίλησε χθες, είχε την ευκαιρία να
κάνει το Σάββατο γκράντε εμφάνιση
με τους συνεργάτες του στο
jazz club Blue Note του Μεγάλου
Μήλου. Και δεν έχασε την ευκαιρία
να παρακολουθήσει την
τον αγώνα των New York
Giants με τους Dallas Cowboys.

και όχι μέσω ανακοινώσεων στην
κριτική της αντιπολίτευσης για την
επίσκεψη Ερντογάν. η οποία, όπως
είπε, βάλλει ευθέως κατά της χώρας
αλλά και των διπλωματών και των
προσώπων που εργάστηκαν για την
προετοιμασία της επίσκεψης. (Τα
τελευταίο κρατήστε το...). Σημειώνω
ότι είχε προηγηθεί η πίεση της ΝΑ,
καθώς σχετική παρέμβαση έκανε α
Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ το Σάββατο
ο Γ. Κουμουτσάκος προανήγγειλε

διασκέδαση,

κόσμο.

ότι θα υπέβαλε αίτημα για ενημέρωση
από τον ΥΠΕΞ της αρμόδιας

επιτροπής της Βουλής. Το λέω επειδή
περίπου την ώρα που χθες ο
Κουμουτσάκος

απηύθυνε τη σχετική

επιστολή προς τον πρόεδρο της
Εξωτερικών και Αμυνας Κ.
Δόυζίνα, ο Ν. Κοτζιάς ενημέρωνε ότι
θα εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής
την Πέμπτη. Αναμένω με ενδιαφέρον

Κυριακή

Φρουροί! Φέρτε έναν άλλο προϋπολογισμό...

Επιτροπής

τις τοποθετήσεις κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης. Μόλις χθες, πάντως,
ο Κοτζιάς κατηγόρησε την αντιπολίτευση

ότι η πολιτική κριτική της
για την επίσκεψη Ερντογάν είναι
«προφητεία-ανεμολόγιο». Ομολογώ
ότι δεν το κατάλαβα. Υποθέτω ότι
θα το εξηγήσει την Πέμπτη.

Ερντογανικά
τραύματα
Το μεταφέρω με καθυστέρηση,
γιατί έχει την αξία του, όπως και

πολλές από τις ανατριχιαστικές
λεπτομέρειες της προετοιμασίας
της επίσκεψης Ερντογάν στην
Δεν θα αναφερθώ καν στο
γεγονός ότι μέχρι την τελευταία
στιγμή σι Τούρκοι άλλαζαν τις θέσεις
στα τραπέζια λίγο πριν από
το δείπνο της Πέμπτης στο
προκαλώντας νευρική κρίση
στους υπεύθυνους του
Περισσότερα εγκεφαλικά
στσ Πρωτόκολλο προκάλεσε,
βέβαια, ο υπουργός που έφθασε
με δεκάλεπτη καθυστέρηση και
αφού είχαν καθίσει όλοι στο τραπέζι.
Οπως πληροφορούμαι, κατά
τους αποχαιρετισμούς με τους
Τούρκους μετά την ολοκλήρωση
Ελλάδα.

Προεδρικό,

του δείπνου εκστόμισε κάτι του
τύπου «άντε, και ελπίζω η επόμενη
επίσκεψη να μη γίνει σε οκτώ χρόνια
από σήμερα». Αν κρίνω από
τα τραύματα που άφησε η συγκεκριμένη,

έχω την εντύπωση ότι

65 χρόνια από σήμερα ίσως είναι

επαρκής χρόνος προκειμένου να
επουλωθούν.

Πρωτοκόλλου.

Εκπροσώπηση,
όχι συνδικαλισμός
Την πρόταση της για

τη νέα γενιά

παρουσίασε χθες η ΟΝΝΕΔ,
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σημειώνω ότι το τάιμινγκ της εκ¬
παρουσία

δήλωσης, στην τελική ευθεία προς
το 11ο Συνέδριο της Ν.Δ. το ερχόμενο

Σαββατοκύριακο, μόνο τυχαίο
δεν είναι. Εξάλλου, η γαλάζια νεολαία
ετοιμάζει ενδιαφέροντα πράγματα
εντός του 2018. Το λέω επειδή
πληροφορούμαι ότι ήδη έγιναν δύο
συγκεντρώσεις, μία του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΔΑΠ ΑΕΙ από ολόκληρη
την Ελλάδα και ακόμη μία
της ΔΑΠ TEL Η πρώτη είχε να γίνει
από το 1995 και σε αυτήν αποφασίστηκε

να διοργανωθεί Εθνική
Συνδιάσκεψη τον Μάρτιο. Για να
μην σας κουράζω, πρόκειται για
την επόμενη λέξη της μόδας στον
φοιτητικό συνδικαλισμό -λέγε με
«φοιτητική εκπροσώπηση» επί των

ημερών του Κυριάκου- που
τον εκσυγχρονισμό της ΟΝΝΕΔ
και οσονούπω των παρατάξεων
στα πανεπιστήμια, ώστε αυτές
να μετεξελιχθούν σε Εθνικό
Φοιτητών. Τον σπόρο της
ιδέας έριξε ο Μητσοτάκης από τα
της
ΔΕΘ.
βήμα
ακολουθεί

Συμβούλιο

Γυναίκα
για το NATO
Και ενώ στην Ευρώπη βρέχει θέσεις

-για το Eurogroup, την ΕΚΤ, την
Κομισιόν- οι αλλαγές στο NATO
συνδέονται και αυτές με το παιχνίδι
της καρέκλας στις ευρωπαϊκές θέ¬

σεις, αλλά και με τον σχηματισμό
της νέας γερμανικής κυβέρνησης.

Κι αυτό διότι φαίνεται ότι η Συμμαχία
είναι έτοιμη να δεχθεί στη
θέση του γενικού γραμματέα μια
γυναίκα. Πληροφορούμαι δε ότι αι
επικρατέστερες είναι η Γερμανίδα
υπουργός Αμυνας -υψηλόβαθμο
στέλεχος του CDU- Ούρσουλα φον
ντε ρ Λάιεν - αλλά και η επικεφαλής
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης

Φεντερίκο Μογκερίνι. Η δεύτερη
εφόσον δεν διεκδικήσει ή λάβει το
χρίσμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
για την Κομισιόν.
peloni@kathimerini.gr

27. ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Date: . . . . . . . .12/12/2017 Clipping Date: . . .12/12/2017
Page: . . . . . . . 1

ΝΤΕΚΛΑΝ ΚΟΣΤΕΛΟ

Οι μεταρρυθμίσεις

πρέπει να συνεχιστούν
Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται va
συνεχιστούν και μετά το τέλος του
προγράμματος προκειμένου va είναι
βιώσιμη η ανάκαμψη της οικονομίας

διεμήνυσε ο επικεφαλής
της αποστολής της Κομισιόν Ντέ
κλαν Κοστέλο και υπογράμμισε πως
δεν πρέπει να ανατραπούν όσες
ήδη έγιναν Σελ 22
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και μετά το τέλος του μνημονίου
Μεταρρυθμίσεις
Ευκλ
και
Για
Ντ

Μήνυμα από

Κοστέλο

Το τέλος του μνημονίου δεν σημαίνει

το τέλος των μεταρρυθμίσεων
τόνισε ο επικεφαλής του
κλιμακίου της Ε.Ε στους θεσμούς
Ντ Κοστέλο σε ομιλία του στο
συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη Ο κ Κοστέλο υπο¬

καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα

γράμμισε την ανάγκη συνέχισης
των μεταρρυθμίσεων για πολλά
χρόνια ακόμα σε διάφορους τομείς
όπως το φορολογικό
ο δημόσιος τομέας ή n
Δικαιοσύνη ώστε η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε ελκυστικό επενδυτικό
σύστημα

μέτρα ελάφρυνσης χρέους έκανε λόγο ο

προορισμό και να εξασφαλίσει
βιώσιμη ανάπτυξη Από την πλευρά
του ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλ Τσακαλώτος έκανε αναφορά
σε καθαρή έξοδο από το μνημόνιο
προβλέποντας ότι τα βασικά
θέματα συζήτησης του 2018

θα είναι τα μέτρα μείωσης του
ελληνικού χρέους αλλά και τα
μέτρα της κυβέρνησης για τη
επαρκών αποθεμάτων
που θα στηρίξουν την επιστροφή
στις αγορές και τη λήψη δανείων
δημιουργία

με χαμηλό επιτόκιο

Τσακαλώτος

Κατά την παραμονή του στη Νέα
Υόρκη ο κ Τσακαλώτος είχε σειρά
επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών

funds ενώ την Παρασκευή
συναντήθηκε με εκπροσώπους
των τραπεζών Paribas

και JPMorgan Σελ 22
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Οι μεταρρυθμίσεις δεν τελειώνουν
το 2018 διαμηνύει ο Κοστέλο
Ο Τσακαλώτος βλέπει καθαρή έξοδο από το μνημόνιο μέτρα ελάφρυνσης χρέους
οικειοθελούς αποκάλυψης
ήταν επιτυχές αφού έφερε
έσοδα πάνω από 711 εκατ ευρώ
από τον Δεκέμβριο του 2016 έως
το τέλος Νοεμβρίου φέτος σε
με τα δύο προηγούμενα
εισοδημάτων

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ότι το τέλος του μνημονίου
δεν σημαίνει και το τέλος
των υποχρεώσεων της Ελλάδας
αφού οι μεταρρυθμίσεις πρέπει
να συνεχιστούν για πολλά χρόνια
και όσες έγιναν να μην ανατραπούν
έστειλε χθες από το Capital
Link Forum στη Νέα Υόρκη ο
της αποστολής της
Επιτροπής στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο την ίδια ώρα
που ο υπουργός Οικονομικών
Τσακαλώτος μιλούσε για
καθαρή έξοδο από το μνημόνιο
Επιμένοντας στη γραμμή που

Το μήνυμα

αντίθεση

σχήματα που είχαν ασύμαντα
Κι αυτό γιατί κατά τον
κ Πιτσιλή λειτούργησε η απειλή
ελέγχων με βάση πληροφορίες
που έχει η Αρχή από τις τραπεζικές
συναλλαγές
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ μίλησε για
επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας
αποτελέσματα

επικεφαλής

Ευρωπαϊκής

Ευκλείδης

είχε κρατήσει την περασμένη
εβδομάδα στην Αθήνα στο

συνέδριο

του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου ο κ Καστέλο είπε
Είναι φανερό πως μια βιώσιμη
ανάκαμψη θα απαιτήσει τη συνέχιση
της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων
για πολλά χρόνια ακόμη
Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση
των μεταρρυθμίσεων σε τομείς
όπως το φορολογικό σύστημα
στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα
έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό και στις ενέργειες

για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης και του δικαστικού
συστήματος
Ο κ Τσακαλώτος κεντρικός ομιλητής
στο γεύμα παρουσίασε την
πιο ρόδινη εκδοχή Είπε ότι o
του 2018 που συζητείται
στη Βουλή σηματοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από μακρά
περίοδο προγραμμάτων Το επόμενο
έτος σημείωσε θα
από τις συζητήσεις σχετικά
με τα μεσοπρόθεσμα και
μέτρα χρέους και
τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να δημιουργήσει επαρκή αποθέματα
που θα επιτρέψουν και την
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων
δανεισμού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το
πράγμα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και
των εταίρων της
Με υποχρεώσεις δημοσιονομικής
πειθαρχίας για την Ελλάδα
αν και με μεγαλύτερα περιθώρια
προϋπολογισμός

χαρακτηρίζεται

μακροπρόθεσμα

πρόγραμμα

τονίζοντας ότι ήδη επιχειρήσεις
από τις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται
με επιτυχία στην Ελλάδα
και ότι νέα ενεργειακά έργα είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις
εξερεύνηση και παραγωγή
παραγωγή λιγνίτη
είτε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
τη
δυνατότητα να
έχουν
φέρουν δισ δολάρια σε άμεσες
ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας
ενισχύοντας και τη θέση της
ως ενεργειακού κόμβου
Για την επιδίωξη της Ελληνικής
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
να βελτιώσει την απόδοση
των περιουσιακών στοιχείων του
Δημοσίου να ενισχύσει τη
αξία τους και να αυξήσει
τα έσοδα του Δημοσίου μίλησε η
διευθύνουσα σύμβουλος της Ράνια
Αικατερινόρη
Ο κ Τσακαλώτος συναντήθηκε
την Παρασκευή με εκπροσώπους
των τραπεζών Paribas και JPMor
gan Επίσης έλαβε μέρος και σε
ξεχωριστή συνάντηση η οποία
διοργανώθηκε σε συνεργασία με
τις επενδυτικές τράπεζες που
το συνέδριο με θεσμικούς
επενδυτές εκπροσώπους
μεγάλων ξένων funds μεταξύ των
οποίων Bluecrest Cyrus Capital
Fir Tree Knighthead Capital
Stonehill Capital Waterwheel
υδρογονανθράκων

Ελλάδας

Είναι φανερό πως μια βιώσιμη ανάκαμψη θα απαιτήσει τη συνέχιση της
εφαρμογής μεταρρυθμίσεων για πολλά χρόνια ακόμη είπε ο επικεφαλής
της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο

μακροπρόθεσμη

Με υποχρεώσεις
πειθαρχίας
για την Ελλάδα βλέπει
την επόμενη μέρα
του προγράμματος
και η Deutsche Bank

δημοσιονομικής

ελιγμών βλέπει εξάλλου την επόμενη
μέρα του προγράμματος και
η Deutsche Bank Σε χθεσινή έκ
θεσή της για την Ελλάδα εκτιμά
μάλιστα ότι η ελάφρυνση του χρέους
ή ακόμη και η συμμετοχή στις
επανεπενδύσεις του QE της ΕΚΤ
είναι πιθανό να συνδεθούν με την
τήρηση αυτών των υποχρεώσεων

Η τράπεζα πιθανολογεί εκλογές
το δ τρίμηνο του 2018 μετά την
έξοδο από το πρόγραμμα αλλά

πριν από τη λήψη δημοσιονομικών
μέτρων το 2019 Αντιθέτως η Citi
σε σημείωμά της τις τοποθετεί το
φθινόπωρο του 2019 απορρίπτοντας

το σενάριο για εκλογές την
άνοιξη του 2018 γιατί απως λέει
n κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει
να τις χάσει
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης
μίλησε και ο επικεφαλής της
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας Νικόλα Τζια
μαρόλι κρατώντας επιφυλακτική
στάση για την ελάφρυνση του χρέους
Περιορίστηκε να πει ότι τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα εφαρμόσθηκαν
με επιτυχία και αναμένεται
να μειώσουν το χρέος κατά 25
ώς το 2060 χωρίς να κάνει αναφορά
σε περαιτέρω μέτρα
Στα ίδιο συνέδριο ο διοικητής
της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
ότι το τελευταίο σχήμα
αποστολής

αποκάλυψε

υποστηρίζουν

Capital Graham Capital Greylock

Hayman Capital Oppenheimer

Serengeti American Century
Caxton Goldentree Marathon
Asset Management Prudential
Smithcove Capital

Τσίπρας Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην
Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουρ
Yôs Αλέξης Τσίπρας στους συνέδρους

του Capital Link Forum
στη Νέα Υόρκη σε μαγνητοσκοπημένο
μήνυμα του
Ο κ Τσίπρας χαρακτήρισε
την Ελλάδα γη της ευκαιρίας
που ανοίγει τις πόρτες της
για εξαιρετικά κερδοφόρες
και κάλεσε τους
επιχειρηματίες να γίνουν
μάλιστα

επιχειρήσεις

μέρος της ανάκαμψης της χώρας
Η Ελλάδα επέστρεψε τόνισε ο
πρωθυπουργός Την τελευταία
φορά που σας απηύθυνα τον λόγο
από αυτό το συνέδριο είπε
να σας δείξω την αφοσίωση
της κυβέρνησής μας στο
να βρεθεί και πάλι η Ελλάδα εντός
τροχιάς και να σας καλέσω να
συμμετάσχετε σε αυτή την
προσπάθησα

προσπάθεια

Αμερικανούς

Σήμερα

συνέχισε

είμαι σε

θέση να πω ότι οι προσπάθειες
της ελληνικής κυβέρνησης και της
κοινωνίας έχουν φέρει σημαντικά
αποτελέσματα Στο σημείο αυτό
ο κ Τσίπρας ανέφερε ότι η ανάπτυξη
έχει επιστρέψει πως ο ρυθμός
της αναμένεται να διαμορφωθεί
κοντά στο 2 το 2017 σ.σ αν
και η επίσημη πρόβλεψη είναι για
ρυθμό 1,6 και στο 2,5 το 2018
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ε.Ε
ότι η ανεργία έχει μειωθεί κατά 6

μονάδες αφότου ανέλαβε η
κυβέρνηση και οι άμεσες
ξένες επενδύσεις έχουν φτάσει τα
3 δισ ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου
Σεπτεμβρίου 2017 αυξημένες
κατά 69 σε σύγκριση με το
2016 Εξάλλου ο κ Τσίπρας
ότι οι ΗΠΑ θα είναι η
χώρα στη ΔΕΘ του 2018
παρούσα

επισήμανε

τιμώμενη

κάτι που σηματοδοτεί την απόφαση
της κυβέρνησης να εμβαθύνει
τις διμερείς σχέσεις
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Τι προβλέπει το επικαιροποιπμένο μνημόνιο

0 κατάλογος

των τραπεζικών
προαπαιτούμενων
MOODY'S ΘΕΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ NPEs
Αναμόρφωση του νόμου Κατσέλη βελτιώσεις στον
εξωδικαστικό μηχανισμό πολύ στενότερη παρακολούθηση
της πορείας μείωσης ίων κόκκινων δανείων
και δράσεις για τη δημιουργία δυναμικής δευτερογενούς

αγοράς NPLs καθώς και την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαισποίασης των λιγότερο ουστημικών
προβλέπει η ουρά των τραπεζικών
στο επικαιροποιπμένο μνημόνιο που
υπέγραψε η κυβέρνηση με τους θεσμούς για την
οριστική έξοδο από το πρόγραμμα Σημειώνεται ότι
στην τελική του μορφή το συνολικό κείμενο θα κλειδώσει
με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
η οποία επιχειρείται να καταστεί εφικτή στις 22
Ειδικότερα για τον τραπεζικό τομέα το
επικαιροποιημένο μνημόνιο προβλέπει την ολο¬
τραπεζών

προαπαιτούμενων

Ιανουαρίου

κλήρωση της ανακεφαλαιοποίασης των λιγότερα συ
οτημικών τροπεζών έτσι ώστε να καλυφθούν τα
κενά που έχουν εντοπιστεί Όπως αναφέρει
τυχόν κεφαλαιακές ελλείψεις στις συνεταιριστικές
τραπεζες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι τα
τέλη Φεβρουαρίου 2018 Η ΤτΕ θα ολοκληρώσει την
υποχρέωση σχεδιασμού για τα υψηλης προτεραιότητας
λιγότερα ουστημικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι
τα τέλη τσυ 201 7 Στη μεγάλη πρόκληση της
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
και δανείων των ελληνικών τραπεζών αναφέρα
ται η Moodys ιονίζοντας αφενός ότι η προοπτική
θετικό πιστωτικό γεγονός και αφετέρου ότι
σε σημαντικό βαθμό αυτό απαιτεί καλυτεραυς ρυθμούς
ανάπτυξης της οικονομίας 3

κεφαλαιακά

δραστικής

θεωρείται
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Αλλαγές σε νόμο Κατσέλη και εξωδικαστικό δευτερογενής αγορά για NPLs ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίησης των λιγότερο συοτημικών

Ουράπροαπαιχοΰμενωνγιατιςτράπεζες
Της Νένας Μαλλιαρά
nmal@naftemporiki.gr

του νόμου
βελτιώσεις στον
Αναμόρφωση
μηχανισμό πολύ

Κατσέλη

εξωδικαστικό

στενότερη παρακολούθηση της
πορείας μείωσης των κόκκινων
δανείων και δράσεις για τη δημιουργία

δυναμικής δευτερογενούς
αγοράς NPLs καθώς και την
της ανακεφαλαιοποίησης
των λιγότερο συοτημικών
ολοκλήρωση

τραπεζών προβλέπει η ουρά των
τραπεζικών προαπαιτούμενων στο
επικαφοποιημένο μνημόνιο που
υπέγραψε η κυβέρνηση με τους

θεσμούς για την οριστική έξοδο
από to πρόγραμμα Σημειώνεται
όπ στην τελική του μορφή το συ
νολικό κείμενο θα κλειδώσει με
mv ολοκλήρωση της τρίτης
η οποία επιχειρείται να
καταοτεί εφικπί στις 22 Ιανουαρίου
αξιολόγησης

Βελτίωση της ρευστόπττας

Τ Αισιόδοξος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και
την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών stress test θα
είναι διαχειρίστμες για τις ελληνικές τράπεζες εμφανίστηκε ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ν Καραμούζης
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο
και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από πρακλη
σεις ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την
κρίση όπως τα υψηλά αν και μειούμενα επίπεδα των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό
ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και της επιστροφής των
καταθέσεων τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
m συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων δήλωσε
ο πρόεδρος της ΕΕΤ
Όπως εκτίμησε πάντως η κεφαλαιακή επάρκεια η ποιότητα
του ενεργητικού οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία
των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούμενες τα σχέδια
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές
τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία έπειτα από
χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μιας ανακάμπ τουσας
οικονομίας Ωστόσο κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε

▼ Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόμενη τρα
χιά εξομάλυνσης καταγράφοντας σημαντική μείωση των μη
ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων
του ιδιωτικού τομέα Αυτό τόνισε από την πλευρά του
μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
Όπως είπε η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι
ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων ενεργούς
των κινδύνων ισολογισμού ενώ παράλληλα και η
βελτιώνεται καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά
την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότηση
του από το ευρωσύστημα Σύμφωνα με τον κ Μεγάλου οι
αυτές ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής σταθερότητας της
βελτίωσης του μακροοικσνσμυίοΰ περιβάλλοντος και των απο
φοσιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες διοικητικές
ομάδες των ελληνικών τραπεζών
Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι προ
κλησεις παραμένουν εν όψει των επικείμενων εποπτικών ασκήσεων
συμπεριλαμβανομένης της εφορμογής του προτύπου
D7RS9 την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα των πραβληματικών
παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα αποεπενδύσεων
μη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό ωστόσο εκτίμησε
ότι οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών σε ευθυγράμμιση
με την πορεία της οικονομίας είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σημείο
από την έναρξη της κρίσης SID 1 1547520

μιλώντας

σταυροδρόμι

πρωτοφανή

αναδιάρθρωσης

πανευρωπαϊκό

Ειδικότερα για tov τραπεζικό
τομέα to επικαιροποιημένο μνημόνιο
προβλέπει την ολοκλήρωση
της ανακεφαλαιοποίησης των
ουοτημικών τραπεζών έτσι
ώστε να καλυφθούν τα κεφαλαιακά
κενά που έχουν εντοπιστεί
Όπως αναφέρει τυχόν κεφαλαιακές
ελλείψεις στις ουνεταιριστικές
τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου
201 8 Η ΤτΕ θα ολοκληρώσει
την υποχρέωση σχεδιασμού για
τα υψηλης προτεραιότητας σημ
η αναφορά γίνεται για την Attica
Bank λιγότερο οτιστημικά πιστωτικά
ιδρύματα μέχρι τα τέλη του

έχουν καταστήσει πλήρως

Διαχειρίσιμα τα stress tests

επίπεδο απαιτούν μεγάλου εύραυς μετασχηματισμό
στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο επισήμανε ο

κ Καραμούζης

το επάγγελμα του

εξυπηρετούμενων

διαχείρισης

ρευστότητα

επιδόσεις

δανείων

λιγότερο

2017
Σε επίπεδο διαχείρισης των μη

εξυπηρετούμενων δανείων οι αρ¬

λειτουργικό

συνδίκου

πτώχευσης συμπληρώνοντας
tnv εγγραφή ίων επιτυχόντων
στο σχετικό μητρώο Επιπλέον οι
αρχές θα εκτιμήσουν την
του νομικού και
αποτελεσματικότητα

θεσμικού

πλαισίου πτώχευσης
ν.3869/2010 και θα

νοικοκυριών

παρουσιάσουν

αναφορά με α στοιχεία
που θα έχουν συλλέξει από
τα δικαστήρια για τις αιτήσεις
των νοικοκυριών και β
πτώχευσης

για τις προτάσεις των μετόχων μαζί
με διαπιστώσεις και περαιτέρω
προτάσεις από τις αρχές αναφορικά
με ελλείψεις κυ ρίως στην
εκδίκασης των υποθέσεων
και στην εξάλειψη του κινδύνου
διαδικαστικών καταχρήσεων
Τα ευρήματα και οι προτάσεις
της αναφοράς θα ουζητηθούν με
τους θεσμούς ενώ με συμβουλευτική
γνωμοδότηση τους οι αρ
χές θα τροποποιήσουν τον νόμο
για mv πτώχευση νοικοκυ ριών μέχρι
τα τέλη Απριλίου 2018 Ειδικά
επισημαίνεται ότι θα πρέπει να
σε εφαρμογή κατάλληλο
ταχύτητα

θέσουν

μηχανισμό

χές θα πρέπει να ουνεχίσουν πς
δράσεις που κρίνονται αναγκαίες
για να ενισχυθεί n λειτου ργία μίας
δυναμικής δευτερογενούς αγοράς
NPLs

Όπως επισημαίνεται στο μνημόνιο
η ΤτΕ σε συνεργασία με EKT
SSM θα πρέπει να

καταβάλει κάθε
προσπάθεια ούτως ώστε να
ότι οι στόχοι για τα μη

διασφαλίσει

εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs

παραμένουν ταυτόχρονα ρεαλιστικοί
και φιλόδοξοι και οι στρατηγικές
των τραπεζών κατάλληλα
σχεδιασμένες για την επίτευξη των

στόχων Η ΤτΕ θα παρακολουθεί
σε συνεχή βάση τις επιδόσεις των
τραπεζών δημοσιεύοντας σε
τριμηνιαία

βάση Γερατΐ για τις εξελίξεις
αναφορικά με τη στρατηγική
και τους στόχους των τραπεζών για
τη μείωαπ των NPEs Επίσης σε
βάση η ΤτΕ θα παρουσιά^ι
στους θεσμούς αναφορά που θα
περιλαμβάνει α λεπτομερή ανάλυση
για τις εξελίξεις στους στόχους
και ta KPls β τις αίτιες των
αστοχιών ή ελλιπούς επίδοσης των
τραπεζών στους στόχους και γ
για να αντιμετωπιστούν οι
τριμηνιαία

συστάσεις

αιτίες των προβλημάτων που

εντοπίζει

στην προσηάθεια μείωσης
των NPEs
Αναφορικά με τον εξωδικαστικό
μηχανισμό και προκειμένου να
βελτιωθεί η λειτουργία του οι αρχές
θα πρέπει μέχρι τα τέλη
2018 να έχουν κάνει
καταγραφή όλων των πιθανών
Φεβρουαρίου

διοικητικών

και τεχνικών εμποδίων
που σχετίζονται με τη ουμπληρω
ση ολοκληρωμένης αίτησης και
την επίτευξη ουμφωνίας μεταξύ
οφειλετών και πιστωτών Ως πρα
απαιτούμενο αυτά τα εμπόδια θα

πρέπει va έχουν αντιμετωπιστεί
μέχρι τα τέλη Μαρτίου 201 8 μέσω

αναγκαίων νομοθετικών

τροποποιήσεων

Όσον αφορά τη διαδικασία στα
δικαστήρια μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου
201 7 οι αρχές θα πρέπει να
έχουν ενισχύσει μέσω του
ΑΣΕΠ που προκηρύχθηκε
τον Μάρτιο 2017 το πρόσω
πικό για την εκδίκαση υποθέσεων
πτώχευσης νοικοκυριών πρα
κειμένου να μειωθεί ο όγκος
αιτήσεων τουν.3869/2010
ν Κατσέλη Επίσης θα πρέπει να
διαγωνισμού

εκκρεμών

για το φιλτράρισμα μη
αποδεκτών αιτήσεων για υπάγω
γή στον νόμο καθώς και να
αισθητά τον χρόνο μεταξύ
μειώσουν

υποβολης της αίτησης και εκδίκασης
της στο δικαστήριο
Μέχρι τον Μάιο 2018 n ΤτΕ θα
πρέπει να έχει επίσης εκδώσει τη
σχετική Πράξη και αν χρειάζεται
να ετοιμάσει τροποποιήσεις που θα
διασφαλίζουν ότι π ικανότητα
του δανειοληπτη και n
αποπληρωμής

διαδικασία αποτίμησης των
θα οδηγούν σε γρήγορες
και δίκαιες αποφάσεις
ενεχύρων

S1D.1 1546437
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Αλέξης Τσ ιπρας
πουργος

μερικανους
επιχειρηματίες γιο επενδύσεις
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Νέα Υόρκη Στόχος η καταγραφή προθέσεων για την αγορά ελληνικών ομολόγων και η προσέλκυση κεφαλαίων για την ανάπτυξη

Μήνυμα πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές
ολοκληρώνεται ο κύ
κλος επαφών του υπουργού
Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου ο οποίος
από το Σάββατο στη Νέα
Υόρκη προκείμενου να συναντηθεί

Σήμερα

βρίσκεται

με εκπροσώπους των
επενδυτικών οίκων Πέραν
της ομιλίας του στο συνέδριο
που διοργάνωσε η Capital Link
ήταν προγραμματισμένη να γίνει
τις πρώτες πρωινές ώρες
ο κ Τσακαλώτος είχε την
ευκαιρία να ουναντηθεί με
στελέχη της)Ρ Morgan
της Morgan Stanley της Paribas
και άλλων οίκων προκειμένου να
προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον
κατ αρχήν για τα ελληνικά

βεβαιότητα

μεγαλύτερων

οικονομία

Ελλάδας

υψηλόβαθμα

ομόλογα Στους άμεσους σχεδιασμούς
του υπουργείου Οικονομικών
είναι να επιχειρήσει μια
πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις
αγορές αυτή τπ φορο για άντληση
φρέσκου χρήματος με το
που θα ολοκληρωθεί και επίσημα
η 3η αξιολόγηση κάτι που τοποθετείται
χρονικά στο τελευταίο
ΙΟήμερο του Ιανουαρίου ή στις
πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου
Ο κ Τσακαλώτος είχε την
να διαπιστώσει ο ίδιος κατά
πραο υπάρχει αγοραστικό
για ελληνικά ομόλογα
υπό την παρούσα χρονική ουγ
κυρι'α Σε μεγάλο βαθμό τα όσα
άκουσε θα καθορίσουν και τον
τελικό χρόνο εξόδου στις αγορές
Ο στόχος της παρουσίας των
Ελληνων υπουργών στη Νέα Υόρκη
μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν
και μίλησαν στο συνέδριο της Ca
pitalink ο υπουργός Οικονομίας
και η υπουργός Τουρισμού αλλά
και του βιντεοσκοπημένου
του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα δεν ήταν μόνο η
ευκαιρία

ενδιαφέρον

μηνύματος

καταγραφή

προθέσεων για την αγο

Υόρκη το Capital Link ο κ Τσί
πρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν
αποδώσει η ελληνική οικονομία
ανακάμπτει και εξέφρασε τη
ότι το καλοκαίρι του
2018 η χώρο θα έχει εξέλθει από
το πρόγρομμα διαμηνύοντας πως
η χώρα μας έχει διάπλατα ανοικτά
τις πύλες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις
Επισήμανε πως η ελληνική
έπειτα από πολλά χρόνια
ύφεσης έχει αρχίσει να
και πάλι και τα επιτεύγματα
ανακάμπτει

γη της
έχει
WHευκαιρίας

ανοιχτές τις πόρτες
της Η Ελλάδα σας
καλεί να γίνετε
μέρος της είπε στο
βιντεοσκοπημένο
μήνυμα του
ο πρωθυπουργός

Ευκλ

WTo

πρόγραμμα

έχει
επανέλθει σε θετική
τροχιά είπε ο
επικεφαλής του
κλιμακίου της
Κσμισιόν στην
ομάδα των θεσμών
Ντ Κοστέλο

σακαλώτος
είχε την ευκαιρία
να διαπιστώσει
ο ίδιος κατά πόσο
υπάρχει
αγοραστικό
ενδιαφέρον για
ελληνικά ομόλογα

είναι προφανή

παρουσιάζοντας

μεγέθη της οικονομίας που
αποτυπώνουν αυτό το οικονομικό

κλίμα Ειδικότερα αναφέρθηκε
στην αύξηση του ρυθμού
της ελληνικής οικονομίας
π οποία αναμένεται να κλείσει
στο 2 το 2017 και στο 2,5 για
ανάπτυξης

το 2018 στη μείωση της ανεργίας
κατά 6 από το 2015 οπότε ανέλαβε
ρά ελληνικών ομολόγων αλλά και
η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων
καθώς από αυτές θα κριθεί
σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο ρυθμός
ανάπτυξης του 2018 Η γη

της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις
πόρτες της νια υψηλά κερδοφόρες
επενδύσεις Η Ελλάδα έχει
επανέλθει είναι εδώ και σας καλεί
να γίνετε μέρος της υποστήριξε
στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός
Σε θετικό κλίμα κινήθηκε και

ο επικεφαλης του κλιμακίου της
Ευ ρωπάίκής Επιτροπής σπιν ομάδα
των θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο
Υποστήριξε ότι το πρόγρομμα έχει
επανέλθει σε θετική τροχιά μετά
και mv επίτευξη της τεχνικής ουμ
φωνίας για την ολοκληρωση της
3ης αξιολόγησης ενώ εξέφροσε
την εληίδα ότι τσ κλείσιμο της 3ης
αξιολόγησης στο Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου του επόμενου

έτους θα ανοίξει τον δρόμο για να
ξεκινήσει η ουζήτηση για τη
του ελληνικού χρέους
Πάντως ο κ Κοστέλο βρήκε
την ευκαιρία να στείλει για μια
ακόμη φορά το μήνυμα ότι οι

διευθέτηση

μεταρρυθμίσεις

δεν θα

ολοκληρωθούν

με το κλείσιμο του 3ου μνημονίου
Η βιώσιμη οικονομική
ανάκαμψη προϋποθέτει τη
της εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων για πολλά
ακόμα χρόνια σε τομείς όπως
το φορολογικό σύστημα τον εκ
σηγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
και του δικαστικού

διατήρηση

δομικών

συστήματος

ανέφερε

χαρακτηριστικά

Ο επικεφολης του κλιμακίου
του ESM στους θεσμούς Νικολό

Τζιαμαριόλι υποστήριξε και
αυτός ότι οι διαπραγματεύσεις
για την τρέχουσα αξιολόγηση
γρήγορο και στην
ώρο τους Απέφυγε ωστόσο να μι
ολοκληρώθηκαν

λήσει άμεσα για το ζήτημα της
ελάφρυνσης του χρέους
αυτό που είχε

τη διακυβέρνηση και στην
αύξηση των άμεσων ξένων
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει

προ ημερών ο ESM Ότι

σε υπεραπόδοση των
μας στόχων
ο κ Τστ'προς
Απευθυνόμενους σε Αμερικανούς
επενδυτές είπε πως αποτελούν
έναν από τους μεγαλύτερους
ουντελεστές των ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα και εξέφροσε
την πεποίθηση πως θα
στο έπακρο τις επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται
στη χώρα μας

επαναλαμβάνοντας

ανακοινώσει

τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
του χρέους εφαρμόστηκαν
με επιτυχία εντός του 201 7
και θα ουμβάλλουν ώστε να μειωθεί
n αναλογία του χρέους ως
προς το ΑΕΠ της χώρος κατά 25
μέχρι το 2060
Η Ελλάδα είναι έτοιμη να γυρίσει
σελίδα να κλείσει το κεφάλαιο
της λιτότητας και να μπει σε
μια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων
τόνισε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τοτπρος καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρο
μας
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα
που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest
in Greece το ετήσιο διεθνές
επενδυτικό σηνέδριο για την
που διοργανώνει στη Νέα
ελάφρυνσης

Ελλάδα

επενδύσεων

δημοσιονομικών

υπογράμμισε

γωγές αναφέρθηκε ο υπουργός

Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος
μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο
19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει μια σημαντική διαφορά
μεταξύ του φετινού φόρουμ

και των προηγούμενων ανέφερε
και υπογράμμισε πως ο λόγος είναι
ότι το 2018 σηματοδοτεί μια
καθοριστικής σημασίας στιγμή
για την Ελλάδα Ανέφερε ότι ο προ
ϋπολογισμός που βρίσκεται στο
στάδιο της έγκρισης του από την
ολομέλεια της Βουλής σηματοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από
μια μακρά περίοδο προγρομμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής
Με σαφές μήνυμα προς τους
επενδυτές ουνέχισε ο υπουργός
Οικονομικών λέγοντας ότι π
έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή
πολιτικών που βελτιώνουν
ίο επιχειρηματικό περιβάλλον με
τη μείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου ενώ κατευθύνει τη
χρηματοδότηση σε πολλά
υποσχόμενους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας Ο στόχος
είναι να δοθεί η δυνατότητα στους
επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητές τους και να
Ελλάδα

δημόσια

αναμορφώσουν

την οριστική έξοδο της χώρας
από την κρίση και τα
την επιτυχή πρόσβαση

την ελληνική οικονομία
Τέλος κατέστησε σαφές
ότι το επόμενο έτος θα χαροκτη
ρίζεται από τις ου ζητήσεις σχετικά
με τα μεσοπρόθεσμα και
μέτρο χρέους και
τις προσηάθειες της κυβέρνησης
να δημιουργήσει επαρκή αποθέματα
που θα επιτρέψουν και την
περοιτέρω μείωση των επιτοκίων
δανεισμού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το

της χώρας στις αγορές κεφολαί
ων τη μείωση των επιτοκίων
και τη βελτίωση στις εξα¬

πράγμα το οποίο αποτελεί
στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και
των εταίρων της SID H547156I

αξιοποιήσουν

Η ομιλία Τσακαλώτου

Σε μια σειρά δεδομένων που αφορούν
προγράμματα

δανεισμού

μακροπρόθεσμα

πρόγρομμα

30. ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Publication: . . .ΑΥΓΗ
Date: . . . . . . . .12/12/2017 Clipping Date: . . .12/12/2017
Page: . . . . . . . 1

ΑΛ ΤΣΙΠΡΑΣ

Η

ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ

Προσκλητήριο επενδύσεων από τη Νέα Υόρκη
ΜΗΝΥΜΑ Τσίπρα από to ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη to Capital Link Η Ελλάδα έχει επανέλθει είναι
εδώ και aas καλεί να γίνετε μέρος tns τόνισε σε
μήνυμα του ενώ Ευ Τσακαλώτος και Δ
Παπαδημητρίου παρουσίαζαν τις προοπτικές αναμόρφωσης
της ελληνικής οικονομίας και του νέου παραγωγικού
μοντέλου Κλίμα αισιοδοξίας και από τους'Ελ
ληνες τραπεζίτες που μετείχαν στο συνέδριο θετικές
προοπτικές ανέδειξαν και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν
και του ESM
βιντεοσκοπημένο
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Προσκλητήριο επενδύσεων από τπ Νέα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Προσκλητήριο επενδύσεων σε

rs Αλ Τσίπρας Η Ελλάδα
έτοιμη να γυρίσει
σελίδα και να μπει σε εποχή
ανάπτυξπς και επενδύσεων

ξένους

θεσμικούς επενδυτές απηύθυνε
η ελληνική κυβέρνηση χθες από ίο βήμα
του 19ου συνεδρίου Capital Link
το οποίο διεξάγεται στη Νέα Υόρκη
καθώς παρενέβησαν τόσο ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας όσο και
υπουργοί του οικονομικού
της κυβέρνησης όπως ο
Οικονομικών Ευκλείδης Τσα
καλώτος και ο υπουργός Οικονομίας
Δημήτρης Παπαδημητρίου Πάντως
στο κάδρο των όποιων συζητήσεων
μπαίνει και το χρέος θέμα το οποίο θέτει
τόσο η Κομισιόν όσο και ο ESM
κορυφαίοι

επιτελείου

υπουργός

Η

Ελλάδα έχει επανέλθει

Η Ελλάδα έχει επανέλθει είναι εδώ
και σας καλεί να γίνετε μέρος της τόνισε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν
στη χώρα μας Σε βιντεοσκοπημένο
μήνυμα που παρουσιάστηκε στο
ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα που διοργανώνει στη
Νέα Υόρκη το Capital Link ο Αλέξης
Τσίπρας διαμήνυσε πως η χώρα μας έχει
διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις
Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη
να γυρίσει σελίδα να κλείσει το κεφά

λαιο της λιτότητας και να μπει σε εποχή
ανάπτυξης και επενδύσεων τόνισε
ο πρωθυπουργός καλώντας τους
να επενδύσουν στη χώρα
μας καθώς υπογράμμισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει η ελληνική
ανακάμπτει και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το
ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας η οποία αναμένεται
να κλείσει στο 2 το 2017 και στο 2,5
για το 201 8 καθώς και στη μείωση της
ανεργίας κατά 6 από το 2014
επενδυτές

οικονομία

πρόγραμμα

Δίκαιη ανάπτυξη
Από την πλευρά του ο Ευκλείδης

Τσακαλώτος αναφέρθηκε σε μια σειρά
δεδομένων που αφορούν την οριστική
έξοδο της χώρας από την κρίση και
τα προγράμματα την επιτυχή πρόσβαση
στις αγορές κεφαλαίων τη μείωση
των επιτοκίων δανεισμού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές
Όπως σημείωσε το 20 1 8 σηματοδοτεί

μια καθοριστικής σημασίας στιγμή
για την Ελλάδα καθώς ο προϋπολογισμός
που βρίσκεται στο στάδιο της έ
γκρισής του από την ολομέλεια της
Βουλής σηματοδοτεί την έξοδο της
από μακρά περίοδο προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής
Αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης
και των σημαντικών θυσιών των
Ελλήνων πολιτών τόνισε ο ίδιος
Μάλιστα πρόσθεσε πως σε όλη αυτή
την προσπάθεια όπως είπε
στόχος της κυβέρνησης
ήταν να στηρίξει τα τμήματα της
που επηρεάστηκαν περισσότε
Ελλάδας

χαρακτηριστικά

κοινωνίας
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Υόρκη στο 19ο συνέδριο Capital Link
ρο από την κρίση Καθώς μπαίνουμε
στο στάδιο της ανάκαμψης οι προ
σπάθειές μας θα είναι να διασφαλίσουμε

V Eu Τσακαλώχος
Ο στόχος είναι
να δοθεί η δυνατότητα
στους επιχειρηματίες
να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες τους
και να αναμορφώσουν
την ελληνική οικονομία

τη βιωσιμότητα των προοπτικών
ανάπτυξης υποστηρίζοντας
τον δίκαιο χαρακτήρα της
Ακόμη πρόσθεσε Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες
να αξιοποιήσουν τις δυνατό
τητές τους και να αναμορφώσουν την

παράλληλα

ελληνική οικονομία
Τέλος κατέστησε σαφές ότι το επόμενο
έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους
και τις προσπάθειες της κυβέρνησης
να δημιουργήσει επαρκή
που θα επιτρέψουν και την
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων
και θα υποστηρίξουν την
έξοδο από το πρόγραμμα πράγμα
το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της
αποθέματα

δανεισμού

καθαρή

Συναντήσεις με funds

ν^Δ Παπαδημητρίου
L Η ανάπτυξη
επέστρεψε από φέτος
Σημείο ανάκαμψης
Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής
η ανάπτυξη επέστρεψε στην
φέτος το 20 1 7 είναι το σημείο
της ελληνικής οικονομίας
Ελλάδα

ανάκαμψης

δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας
Δημήτρης Παπαδημητρίου Όπως
τόνισε ο ίδιος η επενδυτική και
αναπτυξιακή αναζωογόνηση της
οφείλεται στη νέα Εθνική
Στρατηγική ΕΑΣ της
η οποία καθιερώνει ένα
νέο παραγωγικό μοντέλο φιλικό προς
τις επενδύσεις και προσανατολισμένο
στις εξαγωγές
Ελλάδας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός
Οικονομικών συναντήθηκε με
κάποιων funds μεταξύ
των οποίων είναι τα ακόλουθα
Bluecrest Cyrus Capital Fir Tree
Stonehill
Knighthead Capital
Waterwheel
Capital
Capital
Graham Capital Greylock Hayman
Capital Oppenheimer Serengeti
Caxton
American Century
Marathon Asset
Goldentree
Prudential
Management
Smithcove Capital Goldentree Σύμφωνα
με πληροφορίες οι εκπρόσωποι
άκουσαν με ενδιαφέρον την προοπτική
της ελληνικής οικονομίας
την παρουσίασε ο υπουργός
εκπροσώπους

όπως

Αναπτυξιακή

κυβέρνησης

Μήνυμα Δραγασάκη
Την ίδια ώρα στις προτεραιότητες
της επόμενης περιόδου αναφέρθηκε
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης
Δραγασάκης μιλώντας στην
ενώπιον της Επιτροπής
ΚυβερνητικούΈργου του
ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συζήτησης για
τον προϋπολογισμό του 2018
Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν
σύμφωνα με πληροφορίες στην υλο
Αθήνα

Παρακολούθησης

ποίηση των απαραίτητων βημάτων
για την ολοκλήρωση του προγράμματος
το 2018 συμπεριλαμβανομένων
τόσο της συζήτησης για το χρέος όσο
και της κατάλληλης προετοιμασίας
για τον ασφαλή δανεισμό της χώρας
από τις αγορές
71 1 εκατ από την εθελούσια
αποκάλυψη εισοδημάτων

Ιδιαιτέρως επιτυχημένη είναι σύμφωνα
με τον διοικητή τής Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο
Πιτσιλή η ρύθμιση για την εθελοντική
αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
καθώς έχει αποφέρει έσοδα 711
εκατ ευρώ.Όπως είπε χθες μιλώντας
στο ίδιο συνέδριο η σχετική ρύθμιση
παρά το γεγονός ότι ήταν λιγότερο
ελκυστική για τους φορολογούμενους
σε σχέση με τις προηγούμενες
δύο έχει αποφέρει σημαντικά
αποτελέσματα Ειδικότερα
σημείωσε πως έχει αποφέρει 711
εκατομμύρια φορολογικά έσοδα ενώ
τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούμενες
ρυθμίσεις ήταν αμελητέα
εισπρακτικά
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Στπ Ν Υόρκπ ο Ευ Τσακαλώιος
Στη Νέα Υόρκη μετέβη ο υπουργός Οικονομικών
Τσακαλώτος προκειμένου να συμμετάσχει στο
19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει
η Capital Link στις 11 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club
Ευκλείδης

της Νέας Υόρκης Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο
τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ο κ Τσακαλώτος θα απευθύνει
κεντρική ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύ¬

ματος του συνεδρίου 13.15 14.45 τοπική ώρα ενώ θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου 15.40 τοπική ώρα στον
χώρο του συνεδρίου Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ο
υπουργός Οικονομικών θα παραβρεθεί στην ειδική
εκδήλωση

Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης την οποία διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Στις
15.45 τοπική ώρα ο κ Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει
την λήξη των εργασιών της ημέρας στο Χρηματιστήριο
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Κουντουρά: Με Αντετοκούνµπο η καµπάνια του ΕΟΤ στην Αµερική

Με πρωταγωνιστή τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνµπο θα είναι η διαφηµιστική
καµπάνια του ΕΟΤ, όπως προανήγγειλε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη, όπου
συµµετείχε στο στο 19ο Invest in Greece της Capital Link.
«Κάνουµε προώθηση όσο µπορούµε. Έχουµε την χαρά ο Γιάννης Αντετοκούνµπο ο οποίος διαπρέπει στις
ΗΠΑ να συνεργαστεί µαζί µας για µια καµπάνια που θα βγάλουµε στην Αµερική. Το κόστος ήταν ελάχιστο
έως µηδαµινό. Αυτό θα προβάλει πολύ την Ελλάδα», δήλωσε η Υπουργός.
Ακόµη, η κ. Κουντουρά εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη τόσο για την γενικότερη πορεία του Τουρισµού,
όσο και για την κίνηση στην αγορά της Αµερικής.
Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις απευθείας πτήσεις της Emirates, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον
Μάρτιο του 2017 και συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία
σκέφτεται να ενεργοποιήσει και δεύτερη ηµερήσια πτήση.
“Γνωρίζουµε ότι η γραµµή της Αθήνας είναι η πιο κερδοφόρα τους και σκέφτονται σοβαρά να
ενεργοποιήσουν και δεύτερη γραµµή προς Αθήνα”, είπε η κ. Κουντουρά, η οποία επεσήµανε ότι το
πρόγραµµα της εταιρείας θα αποδείξει την δυναµική του, σε ένα µεγάλο βαθµό, κατά την διάρκεια των
πτήσεων εκτός περιόδου αιχµής.
Επιπλέον, η Έλενα Κουντουρά έπλεξε το εγκώµιο της Διευθύντριας του Γραφείου ΗΠΑ – Καναδά,
Γρηγορίας Καµατερού, και µετέφερε την σκέψη του Υπουργείου για λειτουργία γραφείων σε Λος Άντζελες
και Τορόντο.
“Θέλουµε να ανοίξουµε γραφείο στο Λος Άντζελες και το Τορόντο, µιλάω µε τον Υπουργό Εξωτερικών για
το κατά πόσον µπορεί να µας φιλοξενήσουν τα κατά τόπους Προξενεία για να αποφύγουµε επιπλέον
έξοδα.”, είπε ακόµη η κα. Κουντουρά.
Πηγή ρεπορτάζ: Εθνικός Κήρυξ
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Νέα Υόρκη: Ο Ευκλείδης Τσακαλωτος κτυπά το καµπανάκι της Wall Street
(βίντεο)
Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street καθώς ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
χτύπησε το καµπανάκι λήξης.
Ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Για την ιστορία, στην συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες,
ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Watch Live as executives and guests of Greek-American Issuer Day ring The NYSE Closing Bell
https://t.co/onXoWdyrw3
— NYSE (@NYSE) December 12, 2017
#HappeningNow: Greek day at the N.Y. Stock Exchange: ringing the closing bell @NYSE @tsakalotos
#NY pic.twitter.com/euLe3ursk0
— Greek Consulate NY (@GreeceinNewYork) December 12, 2017
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Τι περιµένουν οι αγορές από τα ελληνικά οµόλογα
© Παρέχεται από: capital.gr
Του Γ. Αγγέλη
Η εξαιρετικά πιθανή έκδοση επταετούς οµολόγου κάπου στα µέσα του πρώτου διµήνου του 2018 θα
δοκιµάσει την αξιοπιστία του σεναρίου οµαλοποίησης της πορείας της οικονοµίας που υποστήριξε ο Υπ.
Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος στην παρουσίαση που έκανε στους ξένους επενδυτές στην Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link.
Ήδη το εύρος των spreads και των αποδόσεων των ελληνικών οµολόγων έχει πέσει ελαφρά κάτω από τα
επίπεδα που βρισκόταν πριν το περιβόητο διάγγελµα Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ενώ οι τιµές τους
έχουν ενισχυθεί σηµαντικά... Εξ ου και η "σύσταση" ορισµένων επενδυτικών τραπεζών που χαρακτηρίζουν
τα ελληνικά οµόλογα ως τη µεγάλη "ευκαιρία" (για υψηλές αποδόσεις) στην Ευρώπη το 2018.
Παρ’ όλα αυτά η περαιτέρω διολίσθηση των τιµών των οµολόγων συνεχίζεται µε αργούς αλλά σταθερούς
ρυθµούς, περιορίζοντας τα spreads µε τους αντίστοιχης διάρκειας τίτλους των άλλων χωρών της
Ευρωζώνης, που έχουν περάσει από προγράµµατα στήριξης, στα επίπεδα των τριών ή και λιγότερων
µονάδων.
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες οι επόµενες εκδόσεις µέσα στο 2018, εφ’ όσον οι διαδικασίες της
τρίτης αξιολόγησης όπως και της τέταρτης ολοκληρωθούν οµαλά, είναι τρεις και αφορούν σε ένα
επταετές οµόλογο, ένα τριετές και ένα δεκαετές οµόλογο. Όπως τόνισε όµως ο κ. Τσακαλώτος οι εκδόσεις
αυτές θα υλοποιηθούν µόνο εφ’ όσον οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές και πάντα σε συνάρτηση µε
την πορεία των αξιολογήσεων.
Στην Νέα Υόρκη πάντως ο κ. Τσακαλώτος και το οικονοµικό επιτελείο που τον συνόδευσε έγιναν δέκτες
έντονων πιέσεων και ερωτηµάτων τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά για το πώς και πότε του προγράµµατος
των ιδιωτικοποιήσεων.
Για το 2018 και ειδικά για το πρώτο εξάµηνο του έτους υπάρχει ένα σηµαντικό πακέτο συµµετοχών για το
οποίο υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες επενδυτές. Αυτό αφορά σε
πωλήσεις του 35,5% των ΕΛΠΕ (500 εκατ. ευρώ), 30% του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών (500 εκατ. ευρώ),
5% του ΟΤΕ (250 εκατ. ευρώ), της Ελληνικόν ΑΕ (300 εκατ. ευρώ), 65% της ΔΕΠΑ (250 εκατ. ευρώ), ΔΕΣΦΑ
(188 εκατ. ευρώ), 17% της ΔΕΗ (100 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και το 11% της ΕΥΔΑΠ (64 εκατ. ευρώ) και
23% της ΕΥΑΘ (35 εκατ. ευρώ).
Συνολικά για το ελληνικό δηµόσιο αναµένονται από τα πωλητήρια αυτά περί τα 2,7 δισ. ευρώ.
Και το σύνολο αυτών θα πρέπει να ενισχύσει το ταµείο αποπληρωµής του χρέους... Στο ΥΠΟΙΚ πάντως
θεωρούν ότι η µέχρι σήµερα αναδιάρθρωση του χρέους µέσω του βραχυπρόθεσµου πακέτου που έχει
υλοποιηθεί από την 1/1/2017 και µε τον συνυπολογισµό του swap του Νοεµβρίου έχει αλλάξει σηµαντικά η
εικόνα του χρέους, αλλά αυτό δεν επαρκεί για το ΔΝΤ. Η συγκεκριµενοποίηση του πακέτου των
µεσοπρόθεσµων µέτρων θα κρίνει άλλωστε την παραµονή ή την απόσυρση του ΔΝΤ από το υπόλοιπο του
προγράµµατος που λήγει στις 20 Αυγούστου.
Διαβάστε ακόµα:
Α. Τσίπρας: Στόχος να καλύπτουµε το 50% των αναγκών µας από ΑΠΕ έως το 2030
Eurostat: Ρουµάνοι, Βούλγαροι και Έλληνες στερούνται τα περισσότερα αγαθά στην ΕΕ
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Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε ο Τσακαλώτος
Του Κωστή Πλάντζου Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 11.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την
επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές. Ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας ελληνικό
χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση
"Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργάνωσε η Capital Link. "Κουτσή"
ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα µηνύµατα από τη Νέα Υόρκη Με
επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις
της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα τελευταία τρία
χρόνια. Αν και "κουµπωµένοι" όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως...
Newmoney.gr ·

πριν από 27 λεπτά ·
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Η στιγµή που ο Τσακαλώτος χτυπά το καµπανάκι στη Wall Street (Video)
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Today, Euclid Tsakalotos, Minister of Finance of The Hellenic Republic, rings The NYSE Closing Bell,
celebrating the 13th Annual Greek-American Issuer Day held at The NYSE
Posted by New York Stock Exchange on Dienstag, 12. Dezember 2017
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[Πρώτο Θέµα]: Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας,
δίνοντας ελληνικό «χρώµα» στη συνεδρίαση της Τρίτης – Oλοκλήρωσε µε αυτόν τον
συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Μόλις εµφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφηµίες και
τα χειροκροτήµατα, ενώ οι γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική
σηµαία να κυµατίζει.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε… ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε ο Τσακαλώτος
Του Κωστή Πλάντζου
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 11.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
«Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα µηνύµατα από τη Νέα
Υόρκη
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ.Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody's η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
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προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE's) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται πλέον
η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και αποδοτική
επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ' όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των
αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 12/12/2017 23:38
Alexa ranking (Greece): 258
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/341609-to-kampanaki-tis-liksis-sti-w...

στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και
την Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της Wall Street Τρίτη, 12 Δεκεµβρίου 2017
23:34

Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Μόλις εµφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφηµίες και
τα χειροκροτήµατα, ενώ οι γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική
σηµαία να κυµατίζει.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Δείτε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να χτυπά το καµπανάκι στη Wall Street [βίντεο]
Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street καθώς ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το
καµπανάκι λήξης.
Ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Για την ιστορία, στην συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες,
ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
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Συνεχίζουν να ταϊζουν σανό τους αφελείς Έλληνες για δήθεν επενδύσεις
Αµερικανών
Το συνέδριο στη Νέα Υόρκη, οι δήθεν επενδυτές και ο
''τουρισµός'' ασοβάρευτων υπουργών

«Ο πρωθυπουργός απευθυνόµενος µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του
στο συνέδριο του Capital Link Invest in Greece Forum της Νέας Υόρκης σε
περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες αµερικανούς επιχειρηµατίες,
τους κάλεσε να επενδύσουν στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ''γη
της ευκαιρίας'' που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις» (Το ΒΗΜΑ, 12 Δεκ.
'17).
Τελικά, αποδεικνύεται ότι η εµετική, παράλογη παραπληροφόρηση στην Ελλάδα, δεν έχει όρια.
Ας δούµε τα γεγονότα:
Στο Συνέδριο (11 Δεκ. '17) ήταν 250 άτοµα, όχι 1.000. Ποσοστό 95% όσων παραυρέθηκαν, ήταν 'Ελληνες,
Ελληνοαµερικανοί ''παράγοντες'' (που δεν µπορούν να επενδύσουν ούτε γιά...περίπτερο την Ελλάδα) και όχι
''1.000 Αµερικανοί''.
Ο πρωθυπουργός, νόµισε ή του είπαν, ότι απευθύνεται σε...1.000 Αµερικανούς ''υποψήφιους επενδυτές''. Το
Συνέδριο το διοργανώνει ιδιωτική επιχείρηση, µε κέρδος από την διοργάνωσή του, χάρη στις χορηγίες
διαπλεκόµενων υπουργείων και Οργανισµών Ελλάδας, που φαντασιώνονται (βλακωδώς) ότι τους ''ανοίγει η
πόρτα στην Αµερική''.
Το Συνέδριο της Capital Link αποτελεί θαυµάσια ευκαιρία-δικαιολογία γιά ελληνικές υπουργικές τουριστικές
αποστολές, αλλά τα τελευταία 8 χρόνια της ''κρίσης'', ΔΕΝ έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα
γιά την οικονοµία της Ελλάδας και ειδικά την προσέλκυση επενδυτών. Πρόκειται γιά τις
γνωστές ''θεατρινίστικες'' εκδηλώσεις, µε χαζο-''δεκάρικους'' υπουργών, αναµνηστικές φωτογραφίες, γιά να
εξαπατείται ο λαός στην Ελλάδα, γιά δήθεν προσέλκυση επενδυτών. Φυσικά, τα αποτελέσµατα το
πιστοποιούν. Επενδύσεις και επενδυτές ΔΕΝ προτιµούν την Ελλάδα, εξαιτίας φορολογίας,
γραφειοκρατίας και διεφθαρµένων πολιτικών.
Και το πιό κωµικό; Οι ''τουρίστες'' υπουργοί (Τσακαλώτος, Κουντουρά), έδωσαν συνέντευξη Τύπου (12
Δεκ.'17) σε...'Ελληνες δηµοσιογράφους (Οµογενείς βασικά)...καλώντας (µέσω των ελληνόφωνων ΜΜΕ
Αστόριας Νέας Υόρκης) τους Αµερικανούς, να επενδύσουν στην Ελλάδα!!!

ΣΗΜ.: Ευτυχώς, δεν έκανε νέες ΒΛΑΚΩΔΕΙΣ δηλώσεις ο υπουργός Οικονοµίας, Παπαδηµητρίου, σαν αυτές
στο Σικάγο, τον Οκτώβριο '17, τον οποίον χαζο-ΜΜΕ στην Ελλάδα παρουσιάζουν και ως πρώην...''πρόεδρο
Επιτροπής του Κογκρέσσου ΗΠΑ''(!!!!), χωρίς αυτός να διαψεύδει. Στο Σικάγο, την ώρα που ο
πρωθυπουργός στο ''Ελληνικό Μουσείο'' έκανε έκκληση στους Ελληνοαµερικανούς γιά επενδύσεις στην
Ελλάδα, στην είσοδο ο υπουργός, έκανε δηλώσεις σε αθηναϊκά ΜΜΕ, λέγοντας ότι ''υπάρχει µεγάλο
ενδιαφέρον γιά επενδύσεις στην Ελλάδα, οι ξένοι επενδυτές συνωστίζονται στο υπουργείο Οικονοµίας και
Ανάπτυξης''. Αλλά, παρά τον...''συνωστισµό'' επενδυτών, ο αστείος-''τουρίστας'' υπουργός, ταξιδεύει συχνά
στο εξωτερικό, µε κρατικό χρήµα, γιά...''προσέλκυση επενδύσεων''!!!
http://www.kalami.us/

Και ας θυµηθούµε...
Τρίτη, 13 Δεκεµβρίου 2016

Ακύρωσαν τη συµµετοχή τους στο συνέδριο της Capital Link
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ο "θεσµοί" - Δείτε γιατί
Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της .....
παρουσίας των εκπροσώπων των θεσμών σε
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.

κορυφαίο

Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο
του «Invest In Greece Forum», που πραγματοποιείται στη Ν. Υόρκη.
Είναι ένα από τα ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ (και όχι μεγαλύτερα όπως σας
ζαλίζουν τα συστημικά ΜΜΕ) επενδυτικά συνέδρια του κόσμου
με 1.300 συμμετέχοντες. Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις
Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδημητρίου, Σταθάκης, Χαρίτσης
ενώ
και
ο
Πρωθυπουργός
Αλέξης
Τσίπρας
έστειλε
βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ενδεικτικό της σημασίας που
προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την
προσέλκυση επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να μετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4
θεσμών, ωστόσο, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ακύρωσαν την
συμμετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών (ΕΚΤ, ESM, Κομισιόν). Στη
συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει τηλεφωνική συνομιλία μαζί τους
αλλά ήταν προβληματική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα
μήνυμα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων διαφορών που
υπάρχουν για το ελληνικό πρόγραµµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ makpress: Η Calital Link είναι ασήμαντη και
παγκοσμίως άγνωστη. Ιδρύθηκε από τον καταφερτζή
λιγοαπόλα Νίκο Μπορνόζη κι έχει δραστηριότητα -.....που
λέει ο λόγος...- στην Αθήνα, τη Λευκωσία και τη Ν.Υόρκη.
Πρόεδρος είναι ο Μπορνόζης και αντιπρόεδρος η ...αδερφή (;)
του Όλγα Μπορνόζη.
Οικογενειακή επιχείρηση της πλάκας δηλαδή, για να καλεί τα
λιγούρια από την Ελλάδα σε δήθεν επενδυτικά συνέδρια
(τουρισμό με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου κάνουν).
Να φανταστείτε, ότι στο συγκεκριμένο συνέδριο KEYNOTE
SPEAKERS είναι οι δικοί μας !!! Και μόνο ! Μιλάμε για
µπασκλασιά του αισχίστου είδους !
Αυτά, για να μη σας παραμυθιάζουν οι τουρίστες (με τα λεφτά
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σας) πολιτικάντηδες και τα λιγούρια δημοσιογράφοι, που για
να εξασφαλίσουν ένα τζάμπα ταξιδάκι στη Ν.Υόρκη, σας
παρουσιάζουν τη "βιοτεχνία o Τζώνυ το καλό παιδί" ως
MERCEDES BENZ !
Για αυτό δεν πήγαν οι θεσμοί. Να πάνε σε συνέδριο της
πλάκας
όπου ο σημαντικότερος
ομιλητής
είναι ο
Σταθάκης;;;;; Σιγά, μην τρέχει όλη η Αμερική να ακούσει τον
Σταθάκη και τον Χαρίτση !!!

Παρασκευή, 16 Δεκεµβρίου 2016

Λοιπόν, πού είναι οι επενδύσεις;
Μας εζάλισαν τα µέζεα
που θα ΄λεγε κι ο
Ζουρλάρις, µε το φοβερό
και τροµερό συνέδριο της
Capital Link. Πήγαν ....
οι 5 τουρίστες Υπουργοί
στις ΗΠΑ, είδαν το
Χριστουγεννιάτικο
Μανχάταν, ήπιαν τα Chivas
τους, φωτογραφήθηκαν
και επέστρεψαν.
Οι επενδύσεις πού είναι ρε;
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Ακύρωσαν τη συµµετοχή τους στο συνέδριο της
Capital Link ο "θεσµοί" - Δείτε γιατί
ΠΡΟΚΛΗΣΗ! Πέντε (-5-) Υπουργοί στη Ν.Υόρκη για
..προσέλκυση επενδύσεων !
Το κόλπο "πάω στις ΗΠΑ για προσέλκυση
επενδύσεων" προκαλεί πλέον αηδία στους
φορολογούµενους
Αίσθηση προκάλεσε η ακύρωση της .....
παρουσίας των εκπροσώπων των θεσμών σε κορυφαίο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα
στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το 18ο ετήσιο συνέδριο «Capital Link» στο πλαίσιο του «Invest In Greece Forum»,
που πραγματοποιείται στη Ν. Υόρκη. Είναι ένα από τα ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ (και όχι μεγαλύτερα όπως
σας ζαλίζουν τα συστημικά ΜΜΕ) επενδυτικά συνέδρια του κόσμου με 1.300 συμμετέχοντες.
Στο συνέδριο ήταν παρόντες τρεις Ελληνες υπουργοίοι κ.κ. Παπαδημητρίου, Σταθάκης,
Χαρίτσης ενώ και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα,
ενδεικτικό της σημασίας που προσδίδει η κυβέρνηση στο εν λόγω συνέδριο για την
προσέλκυση επενδύσεων.
Στο συνέδριο επρόκειτο να μετάσχουν οι εκπρόσωποι και των 4 θεσμών, ωστόσο, όπως
μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ακύρωσαν την συμμετοχή τους τόσο η Ντέλια Βελκουλέσκου όπως και οι
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών (ΕΚΤ, ESM, Κομισιόν). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να γίνει
τηλεφωνική συνομιλία μαζί τους αλλά ήταν προβληματική και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για
ένα μήνυμα των δανειστών λόγω των αγεφύρωτων διαφορών που υπάρχουν για το ελληνικό
πρόγραµµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ makpress: Η Calital Link είναι ασήμαντη και παγκοσμίως άγνωστη.
Ιδρύθηκε από τον καταφερτζή λιγοαπόλα Νίκο Μπορνόζη κι έχει δραστηριότητα .....που λέει ο λόγος...- στην Αθήνα, τη Λευκωσία και τη Ν.Υόρκη. Πρόεδρος είναι ο
Μπορνόζης και αντιπρόεδρος η ...αδερφή (;) του Όλγα Μπορνόζη.
Οικογενειακή επιχείρηση της πλάκας δηλαδή, για να καλεί τα λιγούρια από την
Ελλάδα σε δήθεν επενδυτικά συνέδρια (τουρισμό με τα λεφτά του Έλληνα
φορολογούμενου κάνουν). Να φανταστείτε, ότι στο συγκεκριμένο συνέδριο
KEYNOTE SPEAKERS είναι οι δικοί μας !!! Και μόνο ! Μιλάμε για μπασκλασιά του
αισχίστου είδους !
Αυτά, για να μη σας παραμυθιάζουν οι τουρίστες (με τα λεφτά σας)
πολιτικάντηδες και τα λιγούρια δημοσιογράφοι, που για να εξασφαλίσουν ένα
τζάμπα ταξιδάκι στη Ν.Υόρκη, σας παρουσιάζουν τη "βιοτεχνία o Τζώνυ το καλό
παιδί" ως MERCEDES BENZ !
Για αυτό δεν πήγαν οι θεσμοί. Να πάνε σε συνέδριο της πλάκας όπου ο
σημαντικότερος ομιλητής είναι ο Σταθάκης;;;;; Σιγά, μην τρέχει όλη η Αμερική να
ακούσει τον Σταθάκη και τον Χαρίτση !!!
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Μας εζάλισαν τα µέζεα που θα ΄λεγε κι
ο Ζουρλάρις, µε το φοβερό και τροµερό
συνέδριο της Capital Link. Πήγαν ....
οι 5 τουρίστες Υπουργοί στις ΗΠΑ,
είδαν το Χριστουγεννιάτικο Μανχάταν,
ήπιαν τα Chivas τους,
φωτογραφήθηκαν και επέστρεψαν.
Οι επενδύσεις πού είναι ρε;

Ακύρωσαν τη
συµµετοχή τους στο συνέδριο της Capital Link ο
"θεσµοί" - Δείτε γιατί
ΠΡΟΚΛΗΣΗ! Πέντε (-5-) Υπουργοί στη Ν.Υόρκη για
..προσέλκυση επενδύσεων !
Το κόλπο "πάω στις ΗΠΑ για προσέλκυση
επενδύσεων" προκαλεί πλέον αηδία στους
φορολογούµενους
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.

http://www.protothema.gr/
Publication date: 12/12/2017 23:11
Alexa ranking (Greece): 14
http://www.protothema.gr/economy/article/740638/o-tsakalotos-htupise-to-kabana...

Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Χειροκροτήµατα και επευφηµίες από τους επενδυτές

Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των
εργασιών της ηµέρας, δίνοντας ελληνικό «χρώµα» στη συνεδρίαση της Τρίτης Oλοκλήρωσε µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη,
όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Μόλις εµφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφηµίες και
τα χειροκροτήµατα, ενώ οι γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική
σηµαία να κυµατίζει.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
«Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα µηνύµατα από τη Νέα
Υόρκη
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ.Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody's η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
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προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE's) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται πλέον
η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και αποδοτική
επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ' όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
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κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των
αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και
την Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή
Ακολουθήστε µα ς στα
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Ελ. Κουντουρά: Με Αντετοκούνµπο η καµπάνια του ΕΟΤ στην Αµερική Τρίτη, 12
Δεκεµβρίου 2017 23:01

Σχετικά Άρθρα

Κουντουρά: Ολοκληρώθηκε το τουριστικό νοµοσχέδιο

Ελ. Κουντουρά: Ο τουρισµός είναι τοµέας υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνηση
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Αντετοκούνµπο: Με συγκίνησε που είδα τόσους Έλληνες να τραγουδούν τον Εθνικό Ύµνο
Με πρωταγωνιστή τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνµπο θα είναι η διαφηµιστική
καµπάνια του ΕΟΤ, όπως προανήγγειλε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη, όπου
συµµετείχε στο στο 19ο Invest in Greece της Capital Link.

«Κάνουµε προώθηση όσο µπορούµε. Έχουµε την χαρά ο Γιάννης Αντετοκούνµπο ο οποίος διαπρέπει στις
ΗΠΑ να συνεργαστεί µαζί µας για µια καµπάνια που θα βγάλουµε στην Αµερική. Το κόστος ήταν ελάχιστο
έως µηδαµινό. Αυτό θα προβάλει πολύ την Ελλάδα», δήλωσε η Υπουργός.
Ακόµη, η κ. Κουντουρά εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη τόσο για την γενικότερη πορεία του Τουρισµού,
όσο και για την κίνηση στην αγορά της Αµερικής.
Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις απευθείας πτήσεις της Emirates, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον
Μάρτιο του 2017 και συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία
σκέφτεται να ενεργοποιήσει και δεύτερη ηµερήσια πτήση.
“Γνωρίζουµε ότι η γραµµή της Αθήνας είναι η πιο κερδοφόρα τους και σκέφτονται σοβαρά να
ενεργοποιήσουν και δεύτερη γραµµή προς Αθήνα”, είπε η κ. Κουντουρά, η οποία επεσήµανε ότι το
πρόγραµµα της εταιρείας θα αποδείξει την δυναµική του, σε ένα µεγάλο βαθµό, κατά την διάρκεια των
πτήσεων εκτός περιόδου αιχµής.
Επιπλέον, η Έλενα Κουντουρά έπλεξε το εγκώµιο της Διευθύντριας του Γραφείου ΗΠΑ – Καναδά,
Γρηγορίας Καµατερού, και µετέφερε την σκέψη του Υπουργείου για λειτουργία γραφείων σε Λος Άντζελες
και Τορόντο.
“Θέλουµε να ανοίξουµε γραφείο στο Λος Άντζελες και το Τορόντο, µιλάω µε τον Υπουργό Εξωτερικών για
το κατά πόσον µπορεί να µας φιλοξενήσουν τα κατά τόπους Προξενεία για να αποφύγουµε επιπλέον
έξοδα.”, είπε ακόµη η κα. Κουντουρά.
Πηγή ρεπορτάζ: Εθνικός Κήρυξ
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Κουντουρά: Με Αντετοκούνµπο η καµπάνια του ΕΟΤ στην Αµερική
Με πρωταγωνιστή τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνµπο θα είναι η διαφηµιστική
καµπάνια του ΕΟΤ, όπως προανήγγειλε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά στη Νέα Υόρκη, όπου
συµµετείχε στο στο 19ο Invest in Greece της Capital Link.
«Κάνουµε προώθηση όσο µπορούµε. Έχουµε την χαρά ο Γιάννης Αντετοκούνµπο ο οποίος διαπρέπει στις
ΗΠΑ να συνεργαστεί µαζί µας για µια καµπάνια που θα βγάλουµε στην Αµερική. Το κόστος ήταν ελάχιστο
έως µηδαµινό. Αυτό θα προβάλει πολύ την Ελλάδα», δήλωσε η Υπουργός.
Ακόµη, η κ. Κουντουρά εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη τόσο για την γενικότερη πορεία του Τουρισµού,
όσο και για την κίνηση στην αγορά της Αµερικής.
Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις απευθείας πτήσεις της Emirates, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον
Μάρτιο του 2017 και συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία
σκέφτεται να ενεργοποιήσει και δεύτερη ηµερήσια πτήση.
“Γνωρίζουµε ότι η γραµµή της Αθήνας είναι η πιο κερδοφόρα τους και σκέφτονται σοβαρά να
ενεργοποιήσουν και δεύτερη γραµµή προς Αθήνα”, είπε η κ. Κουντουρά, η οποία επεσήµανε ότι το
πρόγραµµα της εταιρείας θα αποδείξει την δυναµική του, σε ένα µεγάλο βαθµό, κατά την διάρκεια των
πτήσεων εκτός περιόδου αιχµής.
Επιπλέον, η Έλενα Κουντουρά έπλεξε το εγκώµιο της Διευθύντριας του Γραφείου ΗΠΑ – Καναδά,
Γρηγορίας Καµατερού, και µετέφερε την σκέψη του Υπουργείου για λειτουργία γραφείων σε Λος Άντζελες
και Τορόντο.
“Θέλουµε να ανοίξουµε γραφείο στο Λος Άντζελες και το Τορόντο, µιλάω µε τον Υπουργό Εξωτερικών για
το κατά πόσον µπορεί να µας φιλοξενήσουν τα κατά τόπους Προξενεία για να αποφύγουµε επιπλέον
έξοδα.”, είπε ακόµη η κα. Κουντουρά.
Πηγή ρεπορτάζ: Εθνικός Κήρυξ
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Στεργιουλης/ ΕΛΠΕ: Εφαλτηριο επανεκκινησης της οικονοµιας η ενεργεια

Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες" υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα "Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη", εκτιµώντας παράλληλα ότι αναµένεται εκτίναξη επενδύσεων για δηµιουργία
µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Όπως επισήµανε, ο Όµιλος "Ελληνικά Πετρέλαια" έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός
διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
* Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερε...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Mr Tsipras προς αµερικανούς “επενδυτές”: Ξεπουλάµε τα πάντα σε τιµή
ευκαιρίας, ελάτε να µας εκµεταλλευτείτε! Διαβάστε επίσης :

Έγραψε προσφάτως στην «Αυγή» του ΣΥΡΙΖΑ ο (τότε) διευθυντής της και νυν υπεύθυνος του γραφείου
τύπου του mister Tsipra (και πρώην διευθυντής του «Ριζοσπάστη»), σύντροφος Καρτερός:
«… Γιατί δεν ξέρουν, οι αστοιχείωτοι, ότι, επί σκοτεινού µπολσεβικισµού, ο Λένιν έδινε στο ξένο κεφάλαιο
φωτεινές επενδυτικές ευκαιρίες. Έκτοτε όλοι οι ερυθροί τον µιµούνται. Ανε-ρυθρίαστα…».
Κι έχει δίκιο. Διότι, όπως έλεγε ο προπάτορας του mister Tsipra, ο Λένιν,«πουλάµε τα πάντα, εκτός από
εικόνες και βότκα». Κι όπως οµολογεί η Αµερικανοεβραία αναρχοκοµµουνίστρια της λενινιστικής
εποχής, Έµµα Γκόλντµαν: «Οι µπολσεβίκοι προσκαλούσαν το διεθνές κεφάλαιο να επενδύσει στη χώρα
τους, της οποίας ο φυσικός πλούτος “περιµένει να γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης”, όπως
διαβεβαίωνε ο Τσιτσέριν τους απανταχού καπιταλιστές».
Πιστός, λοιπόν, στις λενινιστικές του αρχές, ο mister Tsipras, έστειλε µέσω βίντεο µήνυµα στους
Αµερικανούς «επενδυτές» (κοράκια που περιµένουν ξεπουλήµατα για να «επενδύσουν» «µπιρ-παρά») που
συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη να προτιµήσουν την Ελλάδα που ξεπουλάει απ’
άκρου εις άκρον:
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε µε το µέρος της. Έχουµε υπεραποδώσει στους δηµοσιονοµικούς
στόχους. Οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναµένει να συνεχίσουν
να είναι, προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας».
Καταπληκτική η οµοιότης, ακόµα και των λεγοµένων των Λένιν, Τσιτσέρι και Τσίπρα! Τυχαίο; Δε νοµίζω!
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«BOMBA»: Ποιους καλεί ο Α.Τσίπρας στην «ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» όπως
αποκάλεσε την Ελλάδα (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Περισσότερα μέσα: Δείτε αναλυτικά...
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠ ΟΛΟ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟ
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Του Κίµωνα Χαραλάµπους
«Η γη της ευκαιρίας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις. Η
Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους…
διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας, µε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στην Νέα
Υόρκη το Capital Link.
Πως έχει... «επανέλθει» η Ελλάδα;
Ιδού η απάντηση:
Τα ληξιπρόθεσµα χρέη των πολιτών προς την Εφορία και το Δηµόσιο
φτάνουν πλέον τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), µόνο τον Οκτώβριο, προστέθηκαν 1,2 δισ. ευρώ νέες
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ληξιπρόθεσµες οφειλές, αποτέλεσµα της εξάντλησης της
φοροδοτικής ικανότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Με ακόµα πιο απλά λόγια, 1 στους 2 πολίτες αδυνατούν να
πληρώσουν τους φόρους τους.
Και τι συµβαίνει σε όποιον δεν µπορεί να ξεπληρώσει τους φόρους
του; Το Κράτος του αρπάζει ακόµα και τα εσώρουχα.

Εποµένως, ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια του Κράτους, το
οποίο χρωστά µε την σειρά του στους δανειστές της παγκόσµιας
διαπλοκής, στους οποίος τον παραδίδει
Κατά αυτόν τον τρόπο ξεπουλιούνται περιουσίες σε ξένα χέρια,
κοψοχρονιά.
Αυτό άραγε εννοεί ο πρωθυπουργός, αποκαλώντας την Ελλάδα «γη
της ευκαιρίας»;
Ποιοι θα είναι οι «επενδυτές» που θα «επενδύσουν» υπό αυτές τις
συνθήκες και µε την παραγωγική οικονοµία σµπαραλιασµένη;
Μήπως «τοκογλύφοι» που έρχονται να αρπάξουν τα πάντα; Ξεκινά το
µεγάλο ξεπούληµα;

Δείτε από το 2.28:
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΧΡΗΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Σηµείωση
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή
εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής),
θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν
δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε
ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης
σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί
να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του
άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ,
ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς
απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Σας ευχαριστούµε για την επίσκεψη σας
loading...
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Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας ο τοµέας
της Ενέργειας
Γρηγόρης Στεργιούλης στο 19ο Ετήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός
Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ όµορων
κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης (FSRU).

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Συνέδριο Νέα Υόρκη, οι δήθεν επενδυτές και ο ''τουρισµός'' ασοβάρευτων
υπουργών
«Ο πρωθυπουργός απευθυνόµενος µε
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο
συνέδριο του Capital Link Invest in Greece
Forum της Νέας Υόρκης σε
περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες
αµερικανούς επιχειρηµατίες, τους
κάλεσε να επενδύσουν στην Ελλάδα, την
οποία χαρακτήρισε ''γη της ευκαιρίας''
που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις» (Το ΒΗΜΑ, 12 Δεκ. '17).
Τελικά, αποδεικνύεται ότι η εµµετική, παράλογη παραπληροφόρηση στην Ελλάδα, δεν έχει
όρια. Ας δούµε τα γεγονότα:
Στο Συνέδριο (11 Δεκ. '17) ήταν 250 άτοµα, όχι 1.000. Ποσοστό 95% όσων παραυρέθηκαν, ήταν 'Ελληνες,
Ελληνοαµερικανοί ''παράγοντες'' (που δεν µπορούν να επενδύσουν ούτε γιά...περίπτερο την Ελλάδα) και όχι
''1.000 Αµερικανοί''. Ο πρωθυπουργός, νόµισε ή του είπαν, ότι απευθύνεται σε...1.000 Αµερικανούς
''υποψήφιους επενδυτές''. Το Συνέδριο το διοργανώνει ιδιωτική επιχείρηση, µε κέρδος από την διοργάνωσή
του, χάρη στις χορηγίες διαπλεκόµενων υπουργείων και Οργανισµών Ελλάδας, που φαντασιώνονται
(βλακωδώς) ότι τους ''ανοίγει η πόρτα στην Αµερική''.
Το Συνέδριο της Capital Link αποτελεί θαυµάσια ευκαιρία-δικαιολογία γιά ελληνικές υπουργικές τουριστικές
αποστολές, αλλά τα τελευταία 8 χρόνια της ''κρίσης'', ΔΕΝ έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα γιά την
οικονοµία της Ελλάδας και ειδικά την προσέλκυση επενδυτών. Πρόκειται γιά τις γνωστές ''θεατρινίστικες''
εκδηλώσεις, µε χαζο-''δεκάρικους'' υπουργών, αναµνηστικές φωτογραφίες, γιά να εξαπατείται ο λαός στην
Ελλάδα, γιά δήθεν προσέλκυση επενδυτών. Φυσικά, τα αποτελέσµατα το πιστοποιούν. Επενδύσεις και
επενδυτές ΔΕΝ προτιµούν την Ελλάδα, εξαιτίας φορολογίας, γραφειοκρατίας και διεφθαρµένων πολιτικών.
Και το πιό κωµικό; Οι ''τουρίστες'' υπουργοί (Τσακαλώτος, Κουντουρά), έδωσαν συνέντευξη Τύπου (12
Δεκ.'17) σε...'Ελληνες δηµοσιογράφους (Οµογενείς βασικά)...καλώντας (µέσω των ελληνόφωνων ΜΜΕ
Αστόριας Νέας Υόρκης) τους Αµερικανούς, να επενδύσουν στην Ελλάδα!!!
ΣΗΜ.: Ευτυχώς, δεν έκανε νέες ΒΛΑΚΩΔΕΙΣ δηλώσεις ο υπουργός Οικονοµίας, Παπαδηµητρίου, σαν αυτές
στο Σικάγο, τον Οκτώβριο '17, τον οποίον χαζο-ΜΜΕ στην Ελλάδα παρουσιάζουν και ως πρώην...''πρόεδρο
Επιτροπής του Κογκρέσσου ΗΠΑ''(!!!!), χωρίς αυτός να διαψεύδει. Στο Σικάγο, την ώρα που ο
πρωθυπουργός στο ''Ελληνικό Μουσείο'' έκανε έκκληση στους Ελληνοαµερικανούς γιά επενδύσεις στην
Ελλάδα, στην είσοδο ο υπουργός, έκανε δηλώσεις σε αθηναϊκά ΜΜΕ, λέγοντας ότι ''υπάρχει µεγάλο
ενδιαφέρον γιά επενδύσεις στην Ελλάδα, οι ξένοι επενδυτές συνωστίζονται στο υπουργείο Οικονοµίας και
Ανάπτυξης''. Αλλά, παρά τον...''συνωστισµό'' επενδυτών, ο αστείος-''τουρίστας'' υπουργός, ταξιδεύει συχνά
στο εξωτερικό, µε κρατικό χρήµα, γιά...''προσέλκυση επενδύσεων''!!!
...................
'Εγιναν ''διάσηµοι'' στις ΗΠΑ, Παυλόπουλος, Κοτζιάς, Καµµένος
Με αφορµή την συνεχιζόµενη έρευνα γιά πιθανή παρέµβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές ΗΠΑ και
τις δοσοληψίες Τραµπ, αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα και εφηµερίδες, ασχολούνται την 2η εβδοµάδα
Δεκεµβρίου '17, µε την υπόθεση του ''σύµβουλου'' Γιώργου Παπαδόπουλου και τις επαφές του µε αφελείς
'Ελληνες πολιτικούς, οι οποίοι τον δέχτηκαν µε ''τιµές'' στην Αθήνα, αφού αυτός κατάφερε να τους
παραπλανήσει ως ''σπουδαίος'', που είχε ''εξασφαλισµένη όποια θέση ήθελε στην κυβέρνηση Τραµπ''.
...................
Τι παθαίνουµε όταν η ιστορία επαναλαµβάνεται ως φαρσοκωµωδία
Το ''εκκλησιαστικό ζήτηµα'' της Οµογένειας ΗΠΑ και η διαδοχή Δηµήτριου: Βλέπουµε το
δένδρο, χάνουµε το δάσος
Και ''ξαφνικά'' άρχισε η ''µάχη'' γιά την διαδοχή του αρχιεπίσκοπου Δηµήτριου. Φυσικά, το οικουµενικό
Πατριαρχείο Κων/πολης θα εκλέξει τον διάδοχό του. Το ''πρόβληµα'' το ανακάλυψαν πρόσφατα και
αθηναϊκά ΜΜΕ. 'Ολα αυτά, γιά την θυγατρική εµπορική επιχείρηση του οικουµ. Πατριαρχείου µε το όνοµα
(πρώην ελληνική) ''Αρχιεπισκοπή Αµερικής'' (ουσιαστικά µόνο ΗΠΑ), που ως µη κερδοσκοπική, µη
φορολογίσιµη εταιρία στις ΗΠΑ, έχει µέλη που πληρώνουν χρονιάτικη συνδροµή. Δηλαδή, Αρχιεπισκοπή =
''members only''... (ΔΙΑΒΑΣΤΕ)
..................................
www.kalami.us
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H οµιλία του Γρ.Στεργιούλη στο 19ο Capital Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη
της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή
ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
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περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών το κόστος δανεισµού της Ελλάδος

Σηµαντική αποκλιµάκωση καταγραφεί το κόστος δανεισµού της Ελλάδος γεγονός που

αποτυπώνει τη σηµαντική αποκλιµάκωση του ρίσκου χώρας.
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγωνδιαµορφώνονται σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών µε τους επενδυτές να
προχωρούν σε αγορές βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων χρεογράφων.
Η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε σήµερα στο 4,3%, από 4,5% στη χθεσινή
συνεδρίαση. Το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοσης µε το γερµανικό οµόλογα αναφοράς
βρέθηκε στις 407 µονάδες βάσης, στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2010.
Η απόδοση του διετούς οµολόγου υποχώρησε σήµερα στο 2,15%, από 2,4% στη χθεσινή
συνεδρίαση, στα χαµηλότερα επίπεδα από το Δεκέµβριου του 2010.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link δήλωσε χθες πως η αναβάθµιση της αξιολόγηση
της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» έγινε λόγω της βεβαιότητας πως η επόµενη κυβέρνηση της Ελλάδος θα
είναι προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέµα
αναστροφής των όσων θετικών έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην ελληνική
οικονοµία.
Μπροστά σε πολυπληθές κοινό επενδυτών, αναλυτών και πολιτικών ο Charles Seville εστίασε στη
µείωση του ρίσκου στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να
κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία) θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων
µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε και προσέθεσε πως η
Fitch Ratings εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του
ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές

Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
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εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
localStorage.clear();
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Ε. Τσακαλώτος: Δεν αποσύρονται οι επενδυτές από την Εθνική Ασφαλιστική!
Δεν υπάρχει σκέψη ή πληροφορία απόσυρσης της ελληνοαµερικανικής επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική,
σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο κ. Τσακαλώτος, κατά την διάρκεια της
συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Capital Link Invest in Greece Forum, εξέφρασε την απορία του για τα
σενάρια που είδαν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες ηµέρες, τα οποία έκαναν λόγο για εµπλοκή και
εµπόδια στην διαδικασία, που θα οδηγούσαν τον όµιλο υπό τον Τζον Κάλαµο και τον Τζον Κουδούνη να
µην προχωρήσουν την επένδυση, επικαλούµενος την οµιλία του κ. Κουδούνη στο Capital Link λίγο νωρίτερα.
"Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση.
Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική
οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το
λέει.", είπε ο κ. Τσακαλώτος, διαψεύδοντας µε αυτόν τον τρόπο τα επίµονα δηµοσιεύµατα των τελευταίων
τριών εβδοµάδων.
Σε ό,τι αφορά γενικότερα στο θέµα των επενδύσεων, ο κ. Τσακαλώτος εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος,
ενώ άφησε αιχµές για τους χειρισµούς των προηγούµενων Κυβερνήσεων στον εν λόγω τοµέα.
"Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδων στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει.", τόνισε ο κ.
Τσακαλώτος.
πηγη: http://www.newgreektv.com
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Το Κονκλάβιο (12/12/17)

Το Κονκλάβιο (12/12/17)
Την Πέµπτη ενηµέρωση για Ερντογάν
Τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται. Ή απλά, ο υπουργός Εξωτερικών αποφάσισε να απαντήσει απευθείας
και όχι µέσω ανακοινώσεων στην κριτική της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ερντογάν, η οποία, όπως
είπε, βάλλει ευθέως κατά της χώρας αλλά και των διπλωµατών και των προσώπων που εργάστηκαν για
την προετοιµασία της επίσκεψης. (Το τελευταίο κρατήστε το...). Σηµειώνω ότι είχε προηγηθεί η πίεση της
Ν.Δ., καθώς σχετική παρέµβαση έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ το Σάββατο ο Γ. Κουµουτσάκος
προανήγγειλε ότι θα υπέβαλε αίτηµα για ενηµέρωση από τον ΥΠΕΞ της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής. Το
λέω επειδή περίπου την ώρα που χθες ο Κουµουτσάκος απηύθυνε τη σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο
της Επιτροπής Εξωτερικών και Αµυνας Κ. Δουζίνα, ο Ν. Κοτζιάς ενηµέρωνε ότι θα εµφανιστεί ενώπιον της
επιτροπής την Πέµπτη. Αναµένω µε ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μόλις
χθες, πάντως, ο Κοτζιάς κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι η πολιτική κριτική της για την επίσκεψη
Ερντογάν είναι «προφητεία-ανεµολόγιο». Οµολογώ ότι δεν το κατάλαβα. Υποθέτω ότι θα το εξηγήσει την
Πέµπτη.
Ερντογανικά τραύµατα
Το µεταφέρω µε καθυστέρηση, γιατί έχει την αξία του, όπως και πολλές από τις ανατριχιαστικές
λεπτοµέρειες της προετοιµασίας της επίσκεψης Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν θα αναφερθώ καν στο γεγονός
ότι µέχρι την τελευταία στιγµή οι Τούρκοι άλλαζαν τις θέσεις στα τραπέζια λίγο πριν από το δείπνο της
Πέµπτης στο Προεδρικό, προκαλώντας νευρική κρίση στους υπεύθυνους του Πρωτοκόλλου. Περισσότερα
εγκεφαλικά στο Πρωτόκολλο προκάλεσε, βέβαια, ο υπουργός που έφθασε µε δεκάλεπτη καθυστέρηση και
αφού είχαν καθίσει όλοι στο τραπέζι. Οπως πληροφορούµαι, κατά τους αποχαιρετισµούς µε τους Τούρκους
µετά την ολοκλήρωση του δείπνου εκστόµισε κάτι του τύπου «άντε, και ελπίζω η επόµενη επίσκεψη να µη
γίνει σε οκτώ χρόνια από σήµερα». Αν κρίνω από τα τραύµατα που άφησε η συγκεκριµένη, έχω την
εντύπωση ότι 65 χρόνια από σήµερα ίσως είναι επαρκής χρόνος προκειµένου να επουλωθούν.
Εκπροσώπηση, όχι συνδικαλισµός
Την πρότασή της για τη νέα γενιά παρουσίασε χθες η ΟΝΝΕΔ, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σηµειώνω ότι το τάιµινγκ της εκδήλωσης, στην τελική ευθεία προς το 11ο Συνέδριο της Ν.Δ. το ερχόµενο
Σαββατοκύριακο, µόνο τυχαίο δεν είναι. Εξάλλου, η γαλάζια νεολαία ετοιµάζει ενδιαφέροντα πράγµατα
εντός του 2018. Το λέω επειδή πληροφορούµαι ότι ήδη έγιναν δύο συγκεντρώσεις, µία του Κεντρικού
Συµβουλίου της ΔΑΠ ΑΕΙ από ολόκληρη την Ελλάδα και ακόµη µία της ΔΑΠ ΤΕΙ. Η πρώτη είχε να γίνει από
το 1995 και σε αυτήν αποφασίστηκε να διοργανωθεί Εθνική Συνδιάσκεψη τον Μάρτιο. Για να µην σας
κουράζω, πρόκειται για την επόµενη λέξη της µόδας στον φοιτητικό συνδικαλισµό –λέγε µε «φοιτητική
εκπροσώπηση» επί των ηµερών του Κυριάκου– που ακολουθεί τον εκσυγχρονισµό της ΟΝΝΕΔ και
οσονούπω των παρατάξεων στα πανεπιστήµια, ώστε αυτές να µετεξελιχθούν σε Εθνικό Συµβούλιο
Φοιτητών. Τον σπόρο της ιδέας έριξε ο Μητσοτάκης από το βήµα της ΔΕΘ.
Γυναίκα για το ΝΑΤΟ
Και ενώ στην Ευρώπη βρέχει θέσεις –για το Eurogroup, την ΕΚΤ, την Κοµισιόν– οι αλλαγές στο ΝΑΤΟ
συνδέονται και αυτές µε το παιχνίδι της καρέκλας στις ευρωπαϊκές θέσεις, αλλά και µε τον σχηµατισµό
της νέας γερµανικής κυβέρνησης. Κι αυτό διότι φαίνεται ότι η Συµµαχία είναι έτοιµη να δεχθεί στη θέση
του γενικού γραµµατέα µια γυναίκα. Πληροφορούµαι δε ότι οι επικρατέστερες είναι η Γερµανίδα υπουργός
Aµυνας –υψηλόβαθµο στέλεχος του CDU– Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – αλλά και η επικεφαλής της
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Φεντερίκα Μογκερίνι. Η δεύτερη εφόσον δεν διεκδικήσει ή λάβει το χρίσµα
των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την Κοµισιόν.
Η φτώχεια θέλει καλοπέραση
Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Υποθέτω ακόµη περισσότερη, αν προηγουµένως µπορείς να λες ότι διέλυσες
µεν τη µεσαία τάξη µε την υπερφορολόγηση, αλλά δίνεις κοινωνικό µέρισµα. Εξ ου και ένα επενδυτικό
συνέδριο µπορεί να γίνει η αφορµή και για λίγη (;) διασκέδαση, µακριά από τον θλιβερό και µάταιο τούτο
µνηµονιακό κόσµο. Το λέω επειδή ο Ευ. Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και µέρες στη Ν. Υόρκη για το
συνέδριο της Capital Link, στο οποίο µίλησε χθες, είχε την ευκαιρία να κάνει το Σάββατο γκράντε εµφάνιση
µε τους συνεργάτες του στο jazz club Blue Note του Μεγάλου Μήλου. Και δεν έχασε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει την Κυριακή τον αγώνα των New York Giants µε τους Dallas Cowboys.
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Τι περιµένουν οι αγορές από τα ελληνικά οµόλογα

Του Γ. Αγγέλη
Η εξαιρετικά πιθανή έκδοση επταετούς οµολόγου κάπου στα µέσα του πρώτου διµήνου του 2018 θα
δοκιµάσει την αξιοπιστία του σεναρίου οµαλοποίησης της πορείας της οικονοµίας που υποστήριξε ο Υπ.
Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος στην παρουσίαση που έκανε στους ξένους επενδυτές στην Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link.
Ήδη το εύρος των spreads και των αποδόσεων των ελληνικών οµολόγων έχει πέσει ελαφρά κάτω από τα
επίπεδα που βρισκόταν πριν το περιβόητο διάγγελµα Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ενώ οι τιµές τους
έχουν ενισχυθεί σηµαντικά… Εξ ου και η «σύσταση» ορισµένων επενδυτικών τραπεζών που
χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως τη µεγάλη «ευκαιρία» (για υψηλές αποδόσεις) στην Ευρώπη το
2018.
Παρ’ όλα αυτά η περαιτέρω διολίσθηση των τιµών των οµολόγων συνεχίζεται µε αργούς αλλά σταθερούς
ρυθµούς, περιορίζοντας τα spreads µε τους αντίστοιχης διάρκειας τίτλους των άλλων χωρών της
Ευρωζώνης, που έχουν περάσει από προγράµµατα στήριξης, στα επίπεδα των τριών ή και λιγότερων
µονάδων.
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες οι επόµενες εκδόσεις µέσα στο 2018, εφ’ όσον οι διαδικασίες της
τρίτης αξιολόγησης όπως και της τέταρτης ολοκληρωθούν οµαλά, είναι τρεις και αφορούν σε ένα
επταετές οµόλογο, ένα τριετές και ένα δεκαετές οµόλογο. Όπως τόνισε όµως ο κ. Τσακαλώτος οι εκδόσεις
αυτές θα υλοποιηθούν µόνο εφ’ όσον οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές και πάντα σε συνάρτηση µε
την πορεία των αξιολογήσεων.
Στην Νέα Υόρκη πάντως ο κ. Τσακαλώτος και το οικονοµικό επιτελείο που τον συνόδευσε έγιναν δέκτες
έντονων πιέσεων και ερωτηµάτων τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά για το πώς και πότε του προγράµµατος
των ιδιωτικοποιήσεων.
Για το 2018 και ειδικά για το πρώτο εξάµηνο του έτους υπάρχει ένα σηµαντικό πακέτο συµµετοχών για το
οποίο υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες επενδυτές. Αυτό αφορά σε
πωλήσεις του 35,5% των ΕΛΠΕ (500 εκατ. ευρώ), 30% του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών (500 εκατ. ευρώ),
5% του ΟΤΕ (250 εκατ. ευρώ), της Ελληνικόν ΑΕ (300 εκατ. ευρώ), 65% της ΔΕΠΑ (250 εκατ. ευρώ), ΔΕΣΦΑ
(188 εκατ. ευρώ), 17% της ΔΕΗ (100 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και το 11% της ΕΥΔΑΠ (64 εκατ. ευρώ) και
23% της ΕΥΑΘ (35 εκατ. ευρώ).
Συνολικά για το ελληνικό δηµόσιο αναµένονται από τα πωλητήρια αυτά περί τα 2,7 δισ. ευρώ.
Και το σύνολο αυτών θα πρέπει να ενισχύσει το ταµείο αποπληρωµής του χρέους… Στο ΥΠΟΙΚ πάντως
θεωρούν ότι η µέχρι σήµερα αναδιάρθρωση του χρέους µέσω του βραχυπρόθεσµου πακέτου που έχει
υλοποιηθεί από την 1/1/2017 και µε τον συνυπολογισµό του swap του Νοεµβρίου έχει αλλάξει σηµαντικά η
εικόνα του χρέους, αλλά αυτό δεν επαρκεί για το ΔΝΤ. Η συγκεκριµενοποίηση του πακέτου των
µεσοπρόθεσµων µέτρων θα κρίνει άλλωστε την παραµονή ή την απόσυρση του ΔΝΤ από το υπόλοιπο του
προγράµµατος που λήγει στις 20 Αυγούστου.
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Σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών το κόστος δανεισµού της Ελλάδος
© www.cnn.gr Οικονοµία Σηµαντική αποκλιµάκωση καταγραφεί το κόστος δανεισµού της Ελλάδος
γεγονός που αποτυπώνει τη σηµαντική αποκλιµάκωση του ρίσκου χώρας.
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγωνδιαµορφώνονται σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών µε τους επενδυτές να
προχωρούν σε αγορές βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων χρεογράφων.
Η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε σήµερα στο 4,3%, από 4,5% στη χθεσινή
συνεδρίαση. Το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοσης µε το γερµανικό οµόλογα αναφοράς
βρέθηκε στις 407 µονάδες βάσης, στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2010.
Η απόδοση του διετούς οµολόγου υποχώρησε σήµερα στο 2,15%, από 2,4% στη χθεσινή
συνεδρίαση, στα χαµηλότερα επίπεδα από το Δεκέµβριου του 2010.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link δήλωσε χθες πως η αναβάθµιση της αξιολόγηση
της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» έγινε λόγω της βεβαιότητας πως η επόµενη κυβέρνηση της Ελλάδος θα
είναι προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέµα
αναστροφής των όσων θετικών έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην ελληνική
οικονοµία.
Μπροστά σε πολυπληθές κοινό επενδυτών, αναλυτών και πολιτικών ο Charles Seville εστίασε στη
µείωση του ρίσκου στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να
κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία) θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων
µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε και προσέθεσε πως η
Fitch Ratings εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του
ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
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Η «Άνοιξη των ελληνικών οµολόγων»
Στα επίπεδα των αρχών του 2008 υποχώρησαν οι τιµές των 10ετών τίτλων

Στην εποχή της Άνοιξης του 2008, πριν δηλαδή την περιπέτεια των µνηµονίων, επέστρεψαν οι αποδόσεις
των 10ετών οµολόγων αναφοράς οι οποίες υποχώρησαν στο 4,39% (δηλαδή οι τιµές ανέβηκαν) , από 5,4%
πριν το περίφηµο «swap του PSI. Αυτό σηµαίνει ότι οι αγορές απαιτούν από την Ελλάδα χαµηλότερο
επιτόκιο, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια που κινούνταν στο 6%-7%, προκειµένου να της δανείσουν
χρήµατα.
Η προοπτική εξόδου της χώρας από το τρίτο πρόγραµµα διάσωσης τον Αύγουστο 2018, µε όσο το δυνατό
καλύτερους όρους όσον αφορά την µελλοντική «επιτήρηση» και την δυνατότητα της οικονοµίας να
ανάκαµψη µερικώς, σε συνδυασµό ότι οι επενδυτές ψάχνουν για αποδόσεις οι οποίες δεν συναντούνται
αλλού οδηγεί τις τιµές των ελληνικών οµολόγων υψηλότερα. Εξάλλου όπως εκτιµάται πλέον ευρέως
καθώς το 2018 αναµένεται να εισέλθουµε σε ένα περιβάλλον ανοδικών αποδόσεων για τις αγορές
οµολόγων παγκοσµίως ( δηλαδή οι τιµές τους θα υποχωρήσουν), τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου είναι
σε θέση να δώσουν ξανά στους επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στην ευρωζώνη.
Καθώς επίσης η ρευστότητα της εγχώριας βελτιώθηκε µετά την ανταλλαγή των οµολόγων,
οµαλοποιώντας µερικώς και την περίφηµη καµπύλη των αποδόσεων, οι συνθήκες ευνοούν την επόµενη
δοκιµαστική έξοδο στις αγορές µε την έκδοση 7-ετούς (ή 3-ετούς) οµολόγου µετά της 22 Ιανουαρίου όπου
και αναµένεται να κλείσει η αξιολόγηση, ενώ ως το Αύγουστο αναµένεται να ακολουθήσουν και άλλες µία
µε δύο εκδόσεις.
Σύµφωνα επίσης µε τους αναλυτές, η επιτυχής ολοκλήρωση της ανταλλαγής οµολόγων αναµένουµε να έχει
θετικές επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Οι βραχυπρόθεσµες συνέπειες θα είναι
πιο εµφανείς και θα καταγραφούν µε την µορφή της αυξηµένης ρευστότητας σε όλες τις νέες εκδόσεις και
της πιθανής περαιτέρω µείωσης των διαφορών επιτοκίων σε σχέση µε άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές
εκδόσεις. Από την άλλη πλευρά, στα µακροπρόθεσµα οφέλη µίας περαιτέρω µείωσης διαφοράς επιτοκίων
είναι πολύ πιθανό να προστεθούν οι θετικές προοπτικές έκδοσης νέου εταιρικού οµολογιακού χρέους µε
χαµηλότερα επιτόκια και ιδανικότερες συνθήκες αποτίµησης τόσο άµεσα, σε επίπεδο νέων οµολόγων, όσο
και έµµεσα, στην συνολική αξία των εταιριών.
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολοπούλου, Partner, Zepos & Yannopoulos, τόνισε στο επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα της Capital Link στη Ν. Υόρκη : «Κατόπιν ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του
ελληνικού προγράµµατος τον Ιούνιο 2017, το ελληνικό Δηµόσιο, οι ελληνικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις
δοκίµασαν τις δυνάµεις τους στις διεθνείς αγορές χρέους µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Το κρατικό
οµόλογο του Ιουλίου και οι ανταλλαγές οµολόγων του PSI, οι καλυµµένες οµολογίες συστηµικών τραπεζών
και οι εκδόσεις εταιρικών οµολόγων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον µεγάλων παικτών της διεθνούς
επενδυτικής αγοράς. Η αγορά προετοιµάζεται για το 2018 χρησιµοποιώντας ως αιχµή του δόρατός της τις
θετικές προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας· ως καταλυτικοί παράγοντες για τις επερχόµενες
εκδόσεις κρατικών και ιδιωτικών οµολόγων αναµένεται να λειτουργήσουν η σταθερή πορεία εξόδου της
χώρας από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής, η δηµιουργία µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE's) ύψους περί τα € 100 δισεκατοµµύρια και, ιδίως, οι συνεχείς
πρωτοβουλίες στήριξης του επιχειρείν που αναµένεται να φέρουν βιώσιµη κερδοφορία και ταχεία
ανάκαµψη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.»
Ο κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance, National Bank of Greece, τόνισε
επίσης ότι: «Oι πρόσφατες συναλλαγές Καλυµµένων Οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή
των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές. Απέδειξαν πως υπάρχει σηµαντική ζήτηση για
οµόλογα και πέτυχαν όλους τους στόχους τους: διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, χαµηλότερο κόστος
έναντι άλλων µορφών χρεογράφων, υποστήριξη της εξόδου από τον ELA και καλή πορεία στην
δευτερογενή αγορά. Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές απαιτούν στρατηγικό σχεδιασµό και όχι ευκαιριακή
αντιµετώπιση. Οι εξασφαλισµένες συναλλαγές είναι ένα αποδοτικό µέσο απεξάρτησης από τον ELA, αλλά
επιτυγχάνοντας αυτό τον στόχο ένα πιο πολυσύνθετο φάσµα προκλήσεων αναδύεται. Οι τράπεζες
οφείλουν να εναρµονιστούν µε κανόνες και ευρωπαϊκές οδηγίες όπως το LCR, NSFR και MREL. Το κόστος
χρηµατοδότησης παραµένει στο επίκεντρο καθώς έχει µεγάλη επίπτωση στην κερδοφορία. Το παράδειγµα
της Ιρλανδίας το 2012 είναι ο σωστός δρόµος. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι εδώ. Προκειµένου όµως οι
διεθνείς επενδυτές να εµπιστευθούν και υποστηρίξουν µακροπρόθεσµα τις ελληνικές τράπεζες απαιτούν
σχεδιασµό, όραµα, αποτελέσµατα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.»
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Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Ο Τσίπρας έκανε... comeback: Το νέο ολίσθηµα του πρωθυπουργού [Βίντεο] «Κλαίει» το Twitter

Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τον πρωθυπουργό έχει γίνει πολλές φορές αντικείµενο
σχολιασµού -ως επί το πλείστον ειρωνικού- µε τον κίνδυνο γλωσσικού ολισθήµατος να αυξάνεται πολύ,
αφού αναγκάζεται να µιλά για πολλές ώρες στην αγγλική.

Εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε το βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Σε αυτό ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις, ωστόσο κάπου... ξέφυγε, λέγοντας «Greece is come back... is here... Greece is come back, is here
now».
Δείτε το βίντεο (το ολίσθηµα είναι στο 2:41)
Δείτε το video και τα tweets εδω http://news.in.gr/perierga/article/?aid=1500182054
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Αικατερινάρη (ΕΕΣΥΠ): Ανάγκη µετασχηµατισµού των εταιρειών του δηµοσίου
Την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ) για την στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, των επενδύσεων και της οικονοµικής ανάκαµψης και
προοπτικών της χώρας παρουσίασε η διευθύνουσα σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ράνια Αικατερινάρη στο 19o
ετήσιο επενδυτικό Forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη. "Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών
και Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε
χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση
βέλτιστων πρακτικών", ανέφερε, µεταξύ άλλων, η κα Αικατερινάρη και πρόσθεσε: "Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι
να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών
περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό
ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική...
Capital.gr ·

πριν από 39 λεπτά ·
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Παναγιωτάκης: Πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, µε διεθνείς συνεργασίες σε
επενδυτικές ευκαιρίες, ηγέτης στην περιφερειακή αγορά

Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ--ΜΠΕ.

Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη
επιχειρηματικών
συνεργασιών
με
αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση
επενδυτικών
ευκαιριών
στις
περιφερειακές διεθνείς αγορές στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και την επέκταση σε ενεργειακές
υπηρεσίες,
όπως
η
εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού
αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
επιχείρησης
Μανώλης
Παναγιωτάκης
μιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
Capital Link που πραγματοποιείται στη

Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τομέα παγκοσμίως, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα
νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σημείωσε, διερευνούμε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανομής μέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" μετρητών».energypress.gr
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AVANT PREMIERE της ταινίας «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» στη Νέα Υόρκη στις 10
Δεκεµβρίου 2017
Στη Νέα Υόρκη ξεκινά το διεθνες «ταξίδι» της πολυαναµενόµενης ταινίας του σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή
«ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
Η Avant Premiere της ταινίας πραγµατοποιηθηκε στο NYIT – NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY στις
10 Δεκεµβρίου 2017 και είναι αφιερωµένη στον Νίκο & Κάρολ Μούγιαρη, εις µνήµην του γιού τους Αλέξη
Μούγιαρη.
Τον συντονισµό της εκδήλωσης ανέλαβε η Capital Link Inc
Την εκδήλωση ανοίξαν µε οµιλία τους ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σµαραγδής µε την σύζυγό του
Ελένη Σµαραγδή ενώ παρευρίσκετο επίσης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μαρίνα Καλογήρου.
Την πρωτη αυτή προβολή τιµησαν µε τη παρουσία τους ολοι οι επιχειρηµατίες - χορηγοί που µε την
οικονοµική τους υποστήριξη επετρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό, οι επικεφαλείς των ΕλληνοΑµερικανικών Αρχων και Οργανώσεων, των Κυπριο-Αµερικανικών Αρχών και Οργανώσεων και όλα τα
οµογενειακά media.
Η πρώτη πρεµιέρα της ταινίας έλαβε χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στη Κρήτη στις 15 Νοεµβρίου,
ενώ ακολούθησε η επίσηµη πρεµιέρα στην Αθήνα στις 20 Νοεµβρίου στο θέατρο Παλλάς.
Η φετινή χρονιά 2017 έχει κηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισµού ως «Έτος Νίκου Καζαντζάκη», µε
αφορµή τη συµπλήρωση των 60 χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου συγγραφέα και στοχαστή.
Ο διεθνώς αναγνωρισµένος, καταξιωµένος και πολυβραβευµένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης
Σµαραγδής, στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και το
µαγευτικό τοπίο της Ελλάδας µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε. Πρόθεση του Σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή,
µέσα από την ταινία να δοθεί η οικουµενική διάσταση του µεγάλου Κρήτα συγγραφέα, µε την πίστη ότι θα
κάνει υπερήφανους τους Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΤΑΙΝΙΑ
Τον κεντρικό χαρακτήρα Νίκο Καζαντζάκη υποδύεται µε ιδιοφυή τρόπο ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
και η σπουδαία Μαρίνα Καλογήρου τη σύντροφό του Ελένη. Ο οκτάχρονος Αλέξανδρος Καµπαξής είναι ο
Νίκος Καζαντζάκης σε µικρή ηλικία, ενώ ο Στέφανος Ληναίος υποδύεται τον συγγραφέα σε ώριµη ηλικία.
Ένα πλήθος εκλεκτών ηθοποιών πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές. Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται τον
πατέρα του Καζαντζάκη και η Μαρία Σκουλά τη µητέρα του. Τον Άγγελο Σικελιανό ενσαρκώνει ο Νίκος
Καρδώνης, την σύζυγό του Εύα η Αµαλία Αρσένη, την Ίτκα η Γιούλικα Σκαφιδά, τον Ζιλ Ντασέν ο
Αλέξανδρος Κολλάτος, τη Μελίνα Μερκούρη η Ζέτα Δούκα, το Δρ. Χαϊλµάγιερ ο Adrian Frieling, στο ρόλο
της «Καλής Μάγισσας» η Anthoula Katsimatides και στο ρόλο του Δρ. Στέκελ, µια εµφάνιση έκπληξη από τον
Νίκο Μαρινάκο. Άλλοι άξιοι ηθοποιοί που παίρνουν µέρος στην ταινία είναι η Όλγα Δαµάνη και η Έρση
Μαλικένζου, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο Τάκης Παπαµατθαίου, ο Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης στο ρόλο του El
Greco, συµµετέχει ο Λουδοβίκος των Ανωγείων ενώ το ρόλο του Γιώργη Ζορµπά ερµηνεύει εκπληκτικά ο
Θοδωρής Αθερίδης, και βεβαίως, τον Ηγούµενο της Μονής Σινά υποδύεται σαν από «άλλο κόσµο» ο
Στάθης Ψάλτης
Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος Γιάννης Σµαραγδής, η παραγωγός
Ελένη Σµαραγδή, ο Γάλλος συµπαραγωγός Vincent Michaud, ο διευθυντής φωτογραφίας Άρις Σταύρου, ο
µουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας, ο ενδυµατολόγος/σκηνογράφος Γιώργος Πάτσας, η µοντέζ Στέλλα
Φιλιπποπούλου.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ :
NICOS & CAROL MOUYIARIS - ANIFTOS STEVE/ TECHNICO CONSTRUCTION – BORNOZI OLGA –
COMODROMOS ANDREAS D. – COLANGELO VICKY - DENNIS MEHIEL / ALL THE WAY FOUNDATION HERITAGE REALTY / GEORGE CONSTANTIN – PHILIP CHRISTOPHER – DEMETRO JAMES - ERNST & YOUNG
- FEDERATION OF CYPRIOT AMERICAN ORGANIZATIONS – HALC - TOM & LIA IOANNOU - PETER
KAKOYIANNIS - ANDREAS KRAMVIS – MANATOS ANDREW - MIKE MANATOS/MANATOS & MANATOS - N.
PAUL & PAMELA MASTURZO - NICOLAS NICOLAOU - THOMAS V. PAPATHOMAS - NICOS
PAPHITIS/INVESTORS BANK - PETER POULOS - JOHN N TELEVANTOS - SAVAS TSIVICOS - GEORGE
TSUNIS - LUIGI TREDICI
Τον συντονισµό της εκδήλωσης ανέλαβε η Capital Link Inc
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Συνέδριο Νέα Υόρκη, οι δήθεν επενδυτές και ο ''τουρισµός'' ασοβάρευτων
υπουργών
«Ο πρωθυπουργός απευθυνόµενος µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο
συνέδριο του Capital Link Invest in Greece Forum της Νέας Υόρκης σε
περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες αµερικανούς επιχειρηµατίες, τους
κάλεσε να επενδύσουν στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ''γη της
ευκαιρίας'' που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις» (Το ΒΗΜΑ, 12 Δεκ. '17).
Τελικά, αποδεικνύεται ότι η εµµετική, παράλογη παραπληροφόρηση στην Ελλάδα, δεν έχει
όρια. Ας δούµε τα γεγονότα:
Στο
Συνέδριο (11 Δεκ. '17) ήταν 250 άτοµα, όχι 1.000. Ποσοστό 95% όσων
παραυρέθηκαν, ήταν 'Ελληνες, Ελληνοαµερικανοί ''παράγοντες'' (που δεν
µπορούν να επενδύσουν ούτε γιά...περίπτερο την Ελλάδα) και όχι ''1.000
Αµερικανοί''. Ο πρωθυπουργός, νόµισε ή του είπαν, ότι απευθύνεται
σε...1.000 Αµερικανούς ''υποψήφιους επενδυτές''. Το Συνέδριο το
διοργανώνει ιδιωτική επιχείρηση, µε κέρδος από την διοργάνωσή του, χάρη
στις χορηγίες διαπλεκόµενων υπουργείων και Οργανισµών Ελλάδας, που
φαντασιώνονται (βλακωδώς) ότι τους ''ανοίγει η πόρτα στην Αµερική''.
Το
Συνέδριο της Capital Link αποτελεί θαυµάσια ευκαιρία-δικαιολογία γιά
ελληνικές υπουργικές τουριστικές αποστολές, αλλά τα τελευταία 8 χρόνια
της ''κρίσης'', ΔΕΝ έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα γιά την οικονοµία
της Ελλάδας και ειδικά την προσέλκυση επενδυτών. Πρόκειται γιά τις
γνωστές ''θεατρινίστικες'' εκδηλώσεις, µε χαζο-''δεκάρικους'' υπουργών,
αναµνηστικές φωτογραφίες, γιά να εξαπατείται ο λαός στην Ελλάδα, γιά
δήθεν προσέλκυση επενδυτών. Φυσικά, τα αποτελέσµατα το πιστοποιούν.
Επενδύσεις και επενδυτές ΔΕΝ προτιµούν την Ελλάδα, εξαιτίας φορολογίας,
γραφειοκρατίας και διεφθαρµένων πολιτικών.
Και το πιό κωµικό;
Οι ''τουρίστες'' υπουργοί (Τσακαλώτος, Κουντουρά), έδωσαν συνέντευξη
Τύπου (12 Δεκ.'17) σε...'Ελληνες δηµοσιογράφους (Οµογενείς
βασικά)...καλώντας (µέσω των ελληνόφωνων ΜΜΕ Αστόριας Νέας Υόρκης) τους
Αµερικανούς, να επενδύσουν στην Ελλάδα!!!
ΣΗΜ.:
Ευτυχώς, δεν έκανε νέες ΒΛΑΚΩΔΕΙΣ δηλώσεις ο υπουργός Οικονοµίας,
Παπαδηµητρίου, σαν αυτές στο Σικάγο, τον Οκτώβριο '17, τον οποίον
χαζο-ΜΜΕ στην Ελλάδα παρουσιάζουν και ως πρώην...''πρόεδρο Επιτροπής του
Κογκρέσσου ΗΠΑ''(!!!!), χωρίς αυτός να διαψεύδει. Στο Σικάγο, την ώρα
που ο πρωθυπουργός στο ''Ελληνικό Μουσείο'' έκανε έκκληση στους
Ελληνοαµερικανούς γιά επενδύσεις στην Ελλάδα, στην είσοδο ο υπουργός,
έκανε δηλώσεις σε αθηναϊκά ΜΜΕ, λέγοντας ότι ''υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον
γιά επενδύσεις στην Ελλάδα, οι ξένοι επενδυτές συνωστίζονται στο
υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης''. Αλλά, παρά τον...''συνωστισµό''
επενδυτών, ο αστείος-''τουρίστας'' υπουργός, ταξιδεύει συχνά στο
εξωτερικό, µε κρατικό χρήµα, γιά...''προσέλκυση επενδύσεων''!!!
...................
'Εγιναν ''διάσηµοι'' στις ΗΠΑ, Παυλόπουλος, Κοτζιάς, Καµµένος
Με
αφορµή την συνεχιζόµενη έρευνα γιά πιθανή παρέµβαση της Ρωσίας στις
προεδρικές εκλογές ΗΠΑ και τις δοσοληψίες Τραµπ, αρκετά τηλεοπτικά
δίκτυα και εφηµερίδες, ασχολούνται την 2η εβδοµάδα Δεκεµβρίου '17, µε
την υπόθεση του ''σύµβουλου'' Γιώργου Παπαδόπουλου και τις επαφές του µε
αφελείς 'Ελληνες πολιτικούς, οι οποίοι τον δέχτηκαν µε ''τιµές'' στην
Αθήνα, αφού αυτός κατάφερε να τους παραπλανήσει ως ''σπουδαίος'', που
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είχε ''εξασφαλισµένη όποια θέση ήθελε στην κυβέρνηση Τραµπ''.
...................
Τι παθαίνουµε όταν η ιστορία επαναλαµβάνεται ως φαρσοκωµωδία
Το ''εκκλησιαστικό ζήτηµα'' της Οµογένειας ΗΠΑ και η διαδοχή Δηµήτριου: Βλέπουµε το
δένδρο, χάνουµε το δάσος
Και
''ξαφνικά'' άρχισε η ''µάχη'' γιά την διαδοχή του αρχιεπίσκοπου
Δηµήτριου. Φυσικά, το οικουµενικό Πατριαρχείο Κων/πολης θα εκλέξει τον
διάδοχό του. Το ''πρόβληµα'' το ανακάλυψαν πρόσφατα και αθηναϊκά ΜΜΕ.
'Ολα αυτά, γιά την θυγατρική εµπορική επιχείρηση του οικουµ.
Πατριαρχείου µε το όνοµα (πρώην ελληνική) ''Αρχιεπισκοπή Αµερικής''
(ουσιαστικά µόνο ΗΠΑ), που ως µη κερδοσκοπική, µη φορολογίσιµη εταιρία
στις ΗΠΑ, έχει µέλη που πληρώνουν χρονιάτικη συνδροµή. Δηλαδή,
Αρχιεπισκοπή = ''members only''... (ΔΙΑΒΑΣΤΕ)
..................................
www.kalami.us | www.kalami.news
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Τσίπρας σε επενδυτές: «Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας»
Τσίπρας: Κάλεσµα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε
πως η Ελλάδα είναι έτοιµη ...
Το άρθρο Τσίπρας σε επενδυτές: «Η Ελλάδα είναι η γη της ευκαιρίας» εµφανίστηκε πρώτα στο
Τηλεγράφηµα.

http://www.livester.gr/
Publication date: 12/12/2017 21:03
Alexa ranking (Greece): 4386
http://livester.gr/a/news/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%...

Ηχηρά µηνύµατα από τους Έλληνες τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη
Οι Έλληνες τραπεζίτες έκαναν ηχηρές παρεµβάσεις στο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και
µίλησαν για τις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν, τα stress tests και τα κόκκινα
δάνεια.ΚαραµούζηςΦραγκιαδάκηςΜΕΓΑΛΟΥΝέα ΥόρκηΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Τσίπρας: «Η Ελλάδα έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης» «Greece is back»
«Εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για
επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την Ελλάδα ο πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link, που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το
πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα,
που θα είναι «η εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές. Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν
απέφυγε το... ολίσθηµα της γλώσσας.

Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ το
πρώτο εννεάµηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.
Στάθηκε και στην ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά σε Αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά»
στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί.
Υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018,
σηµειώνοντας πως αυτό «δείχνει την αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους
επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας».
Πηγή
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«Κουτσή» ανάπτυξη και… συνέχιση της επιτροπείας τα µηνύµατα από τη Νέα
Υόρκη
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης», αναφέρει το
newmoney.gr.
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο «δια ταύτα» ο κ.Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε «B-» από «CCC» επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody’s η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE’s) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
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ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται πλέον
η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και αποδοτική
επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των
αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας – που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο
και την Ουάσινγκτον – να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
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βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.

http://fonografos.net/v1/
Publication date: 12/12/2017 20:54
Alexa ranking (Greece): 3761
http://fonografos.net/v1/%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%ce%b5%ce%b9%cf%83...

ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων

Φωτογραφία αρχείου: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η παροιµία, η οποία φαίνεται ότι βρήκε την απόλυτη εφαρµογή της στη
διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων, αν λάβει κανείς υπόψιν τα στοιχεία
που δηµοσιοποίησε ο Γ. Πιτσιλής επί αµερικανικού εδάφους.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήµανε ότι – αν και το
πλαίσιο της αυτοσυµµόρφωσης ήταν πολύ λιγότερο ελκυστικό από αντίστοιχες ρυθµίσεις του πρόσφατου
παρελθόντος – έχει αποδώσει 711 εκατ. ευρώ- εννοώντας προφανώς βεβαίωση πρόσθετων φόρων- λόγω
του φόβητρου των νέων τεχνικών ελέγχου.
Επί της ουσίας, αν και οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων έφταναν σε διπλάσια επίπεδα από εκείνους
της αντίστοιχης χρήσης, χιλιάδες φορολογούµενοι έσπευσαν να αποκαλύψουν εισοδήµατα που είχαν
αποκρύψει, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι εφικτοί οι έλεγχοι και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες.
Ο Γ. Πιτσιλής υποσχέθηκε ότι και το 2018 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στην ίδια κατεύθυνση ήτοι µε την
ανάπτυξη έµµεσων τεχνικών για όσους τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία (απόκρυψη
εισοδηµάτων), µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα βασίζεται σε κριτήρια επικινδυνότητας, όπως αυτά
θα καθορίζονται από το γενικότερο προφίλ των ελεγχόµενων, µε την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών
που καταφτάνουν από εγχώριες και διεθνείς πηγές (ανταλλαγή πληροφοριών), µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (x- rays) για τα αγαθά που διακινούνται µέσω της χώρας, αλλά και µε την ανάπτυξη
λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση προϊόντων.
Πηγή: ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων | iefimerida.gr
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Ε. Τσακαλωτος: “Δεν αποσυρεται η επενδυση στην Εθνικη Ασφαλιστικη”
Ε. Τσακαλώτος: “Δεν αποσύρεται η επένδυση στην Εθνική Ασφαλιστική” 12/12/2017 Δεν υπάρχει σκέψη ή
πληροφορία απόσυρσης της ελληνοαµερικανικής επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική, σύµφωνα µε τον
Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο κ. Τσακαλώτος, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
στο περιθώριο του Capital Link Invest in Greece Forum, εξέφρασε την απορία του για τα σενάρια που είδαν
το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες ηµέρες, τα οποία έκαναν λόγο για εµπλοκή και εµπόδια στην
διαδικασία, που θα οδηγούσαν τον όµιλο υπό τον Τζον Κάλαµο και τον Τζον Κουδούνη να µην
προχωρήσουν την επένδυση, επικαλούµενος την οµιλία του κ. Κουδούνη στο Capital Link λίγο νωρίτερα.
“Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση.
Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική
οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το
λέει.”, είπε ο κ....
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε ο Τσακαλώτος
© Παρέχεται από: Newmoney.gr
Του Κωστή Πλάντζου
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 11.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης.
O κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.

«Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα µηνύµατα από τη Νέα
Υόρκη
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ.Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
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να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody's η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE's) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται πλέον
η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και αποδοτική
επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ' όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
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απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των
αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και
την Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
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Ο Τσίπρας έκανε... comeback: Το νέο ολίσθηµα του πρωθυπουργού [Βίντεο] «Κλαίει» το Twitter
Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τον πρωθυπουργό έχει γίνει πολλές φορές αντικείµενο
σχολιασµού -ως επί το πλείστον ειρωνικού- µε τον κίνδυνο γλωσσικού ολισθήµατος να αυξάνεται πολύ,
αφού αναγκάζεται να µιλά για πολλές ώρες στην αγγλική. Εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε το
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που
διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Σε αυτό ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις, ωστόσο κάπου... ξέφυγε, λέγοντας «Greece is come
back... is here... Greece is come back, is here now». Δείτε το βίντεο (το ολίσθηµα είναι στο 2:41) Δείτε το video
και τα tweets εδω http://news.in.gr/perierga/article/?aid=1500182054
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EΛ.ΠE.- Γρηγόρης Στεργιούλης: Αρχές του 2019 οι πρώτες γεωτρήσεις στον
Πατραϊκό
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
– Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
– Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
– Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
– Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
– Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
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Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
Σχόλια
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Τι περιµένουν οι αγορές από τα ελληνικά οµόλογα
Του Γ. Αγγέλη
Η εξαιρετικά πιθανή έκδοση επταετούς ομολόγου κάπου στα μέσα του πρώτου διμήνου του 2018 θα
δοκιμάσει την αξιοπιστία του σεναρίου ομαλοποίησης της πορείας της οικονομίας που υποστήριξε ο Υπ.
Οικονομικών κ. Τσακαλώτος στην παρουσίαση που έκανε στους ξένους επενδυτές στην Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link.
Ήδη το εύρος των spreads και των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων έχει πέσει ελαφρά κάτω από τα
επίπεδα που βρισκόταν πριν το περιβόητο διάγγελμα Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ενώ οι τιμές τους
έχουν ενισχυθεί σημαντικά... Εξ ου και η "σύσταση" ορισμένων επενδυτικών τραπεζών που χαρακτηρίζουν
τα ελληνικά οµόλογα ως τη µεγάλη "ευκαιρία" (για υψηλές αποδόσεις) στην Ευρώπη το 2018.
Παρ’ όλα αυτά η περαιτέρω διολίσθηση των τιμών των ομολόγων συνεχίζεται με αργούς αλλά σταθερούς
ρυθμούς, περιορίζοντας τα spreads με τους αντίστοιχης διάρκειας τίτλους των άλλων χωρών της
Ευρωζώνης, που έχουν περάσει από προγράμματα στήριξης, στα επίπεδα των τριών ή και λιγότερων
µονάδων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες οι επόμενες εκδόσεις μέσα στο 2018, εφ’ όσον οι διαδικασίες της
τρίτης αξιολόγησης όπως και της τέταρτης ολοκληρωθούν ομαλά, είναι τρεις και αφορούν σε ένα
επταετές ομόλογο, ένα τριετές και ένα δεκαετές ομόλογο. Όπως τόνισε όμως ο κ. Τσακαλώτος οι εκδόσεις
αυτές θα υλοποιηθούν μόνο εφ’ όσον οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές και πάντα σε συνάρτηση με
την πορεία των αξιολογήσεων.
Στην Νέα Υόρκη πάντως ο κ. Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο που τον συνόδευσε έγιναν δέκτες
έντονων πιέσεων και ερωτημάτων τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά για το πώς και πότε του προγράμματος
των ιδιωτικοποιήσεων.
Για το 2018 και ειδικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους υπάρχει ένα σημαντικό πακέτο συμμετοχών για το
οποίο υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες επενδυτές. Αυτό αφορά σε
πωλήσεις του 35,5% των ΕΛΠΕ (500 εκατ. ευρώ), 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (500 εκατ. ευρώ),
5% του ΟΤΕ (250 εκατ. ευρώ), της Ελληνικόν ΑΕ (300 εκατ. ευρώ), 65% της ΔΕΠΑ (250 εκατ. ευρώ), ΔΕΣΦΑ
(188 εκατ. ευρώ), 17% της ΔΕΗ (100 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και το 11% της ΕΥΔΑΠ (64 εκατ. ευρώ) και
23% της ΕΥΑΘ (35 εκατ. ευρώ).
Συνολικά για το ελληνικό δηµόσιο αναµένονται από τα πωλητήρια αυτά περί τα 2,7 δισ. ευρώ.
Και το σύνολο αυτών θα πρέπει να ενισχύσει το ταμείο αποπληρωμής του χρέους... Στο ΥΠΟΙΚ πάντως
θεωρούν ότι η μέχρι σήμερα αναδιάρθρωση του χρέους μέσω του βραχυπρόθεσμου πακέτου που έχει
υλοποιηθεί από την 1/1/2017 και με τον συνυπολογισμό του swap του Νοεμβρίου έχει αλλάξει σημαντικά η
εικόνα του χρέους, αλλά αυτό δεν επαρκεί για το ΔΝΤ. Η συγκεκριμενοποίηση του πακέτου των
μεσοπρόθεσμων μέτρων θα κρίνει άλλωστε την παραμονή ή την απόσυρση του ΔΝΤ από το υπόλοιπο του
προγράµµατος που λήγει στις 20 Αυγούστου.
swap οµολόγων
ΔΝΤ
Ευκλείδης Τσακαλώτος
οµόλογα
χρέος
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Σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών το κόστος δανεισµού της Ελλάδος

Σηµαντική αποκλιµάκωση καταγραφεί το κόστος δανεισµού της Ελλάδος γεγονός που
αποτυπώνει τη σηµαντική αποκλιµάκωση του ρίσκου χώρας.
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων διαµορφώνονται σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών µε τους επενδυτές να
προχωρούν σε αγορές βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων χρεογράφων.
Η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε σήµερα στο 4,3%, από 4,5% στη χθεσινή
συνεδρίαση. Το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοσης µε το γερµανικό οµόλογα αναφοράς βρέθηκε στις 407
µονάδες βάσης, στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2010.
Η απόδοση του διετούς οµολόγου υποχώρησε σήµερα στο 2,15%, από 2,4% στη χθεσινή συνεδρίαση, στα
χαµηλότερα επίπεδα από το Δεκέµβριου του 2010.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link δήλωσε χθες πως η αναβάθµιση της αξιολόγηση
της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» έγινε λόγω της βεβαιότητας πως η επόµενη κυβέρνηση της Ελλάδος θα
είναι προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέµα αναστροφής των όσων
θετικών έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην ελληνική οικονοµία.
Μπροστά σε πολυπληθές κοινό επενδυτών, αναλυτών και πολιτικών ο Charles Seville εστίασε στη µείωση
του ρίσκου στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να
κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία) θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων
µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε και προσέθεσε πως η
Fitch Ratings εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του
ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
cnngreece
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Η έξοδος από τα Μνηµόνια δεν είναι παίξε-γέλασε: Τα “µυστικά” ενός
συνεδρίου της Νέας Υόρκης Διαβάστε επίσης :

Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το
διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων.
Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από
επίσηµα κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των διεθνών
αγορών, από Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει των Μνηµονίων
και των Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και στη µεταµνηµονιακή εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την
Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως,
όταν οµιλούν για πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες» και «παρθένες» οι
πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ως δια µαγείας. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τη
σηµερινή κατάσταση… Δεν βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταµό από τη µία µέρα στην άλλη…
Κυβέρνησαν πριν τα Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι µαζί, πιασµένοι χέρι-χέρι,
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά
δεν είχε πιστέψει ότι η χώρα ήταν υπό «οικονοµική κατοχή» µετά το πρώτο Μνηµόνιο που υπέγραψε ο
εξοχότατος Γεώργιος Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ολόκληρη την Ευρώπη στο
χέρι, αφού ήταν εκτεθειµένη στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων. Έτσι, τα
έκαναν και οι «σύντροφοι» οι Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την ευκαιρία µίας «δικαίωσης» µε
την έξοδο, παρά το γεγονός ότι φόρτωσαν και αυτοί τη χώρα µε δανεικά.
Ήταν ο µοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ. Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονοµίας µέχρι το 2009, ήταν µέλος των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η άνευ προηγουµένου διαφθορά. Αλλά, είναι µοιραίος
για τη διαχείριση της κρίσης. Όπως έγραψα και στο βιβλίο µου, «Τρόικα, ο δρόµος προς την
καταστροφή», τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο ολκής, και είχε την ατυχία να διαθέτει
…οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο
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Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο
και η χώρα «σπάει τα δεσµά», αλλά την ίδια στιγµή εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για µετά την
1η Αυγούστου όταν εκπνεύσει το παρόν Μνηµόνιο.
Ο τρόµος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη κατάσταση της οικονοµίας είναι αυτός:
ανησυχούν µην αρχίσουν οι διορισµοί και οι αυξήσεις. Θα είναι λένε τορπίλη στα θεµέλια της
οικονοµίας. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, άρα δικαιούµαι και εγώ: Διορισµοί δεν χρειάζονται -είναι
ήδη πολλοί οι δηµόσιοι υπάλληλοι- αλλά µία µικρή αύξηση πρέπει να γίνει. Έστω και σαν επιβράβευση
των θυσιών του ελληνικού λαού. Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο του 2010 είναι
απερίγραπτο. Τα Μνηµόνια µετέτρεπαν τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα πράγµατα…
Η Ελλάδα, όπως ακούσαµε, βγαίνει από τα Μνηµόνια, αλλά απαιτείται σύνεση. Και αγάπη για την
Πατρίδα. Δεν φτάνει να είµαστε Έλληνες, ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάµε την Ελλάδα.
‘Η αν θέλετε, πρέπει να αγαπήσουµε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουµε όπως ο διάολος το λιβάνι
νέα εµπλοκή µε το ΔΝΤ και τους χωρίς αισθήµατα µηχανισµούς των Ευρωπαίων.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, όπως και τα
υπόλοιπα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, πρέπει να σχηµατίσουν µέτωπο για τη σωτηρία της
οικονοµίας και να προστατεύσουν την Ελλάδα από τους άρπαγες γείτονες της, µε επικεφαλής την
Τουρκία… Μόνο έτσι ίσως ξεχάσουν οι πολίτες τα ανοµήµατα και τις ευθύνες των πολιτικών.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σ’ αυτό το συνέδριο ειπώθηκε και µία αλήθεια, που στην Ελλάδα δεν µας αρέσει να
την ακούµε. Μπροστά στον κίνδυνο, στην Κύπρο είναι όλοι ενωµένοι. Η βοήθεια που έδωσε στον
Πρόεδρο Αναστασιάδη ο αρχηγός του Δηµοκρατικού Κόµµατος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν
µπορεί να περιγραφεί µε λόγια. Έστω και αν βρισκόταν στην αντιπολίτευση φέρθηκε υπεύθυνα. Μία
ήταν η επιλογή των Κυπρίων: Η άµεση έξοδος από τα Μνηµόνια. Και η συνεργασία κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης (εκτός του ΑΚΕΛ που φέρει τη βασική ευθύνη για την τραγωδία της οικονοµίας) ήταν
άψογη.
Γιατί στην Ελλάδα δεν µπορούµε να δούµε την ίδια υπευθυνότητα µεταξύ των κοµµάτων; Διότι λένε
πως όταν έρθουν στην εξουσία θα τα κάνουν καλύτερα από τους προηγούµενους, και στο τέλος τα
κάνουν χειρότερα… Βασικά τα κάνουν σαλάτα ή τα κάνουν σαν τα …µούτρα τους. Η έξοδος από τα
Μνηµόνια προϋποθέτει αλληλοκατανόηση και όχι σαµποτάζ…
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών το κόστος δανεισµού της Ελλάδος
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων διαµορφώνονται σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών µε τους επενδυτές να
προχωρούν σε αγορές βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων χρεογράφων.

Η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε σήµερα στο 4,3%, από 4,5% στη χθεσινή
συνεδρίαση. Το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοσης µε το γερµανικό οµόλογα αναφοράς
βρέθηκε στις 407 µονάδες βάσης, στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2010.

Η απόδοση του διετούς οµολόγου υποχώρησε σήµερα στο 2,15%, από 2,4% στη χθεσινή
συνεδρίαση, στα χαµηλότερα επίπεδα από το Δεκέµβριου του 2010.

Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link δήλωσε χθες πως η αναβάθµιση της αξιολόγηση
της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» έγινε λόγω της βεβαιότητας πως η επόµενη κυβέρνηση της Ελλάδος θα
είναι προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέµα
αναστροφής των όσων θετικών έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην ελληνική
οικονοµία.

Μπροστά σε πολυπληθές κοινό επενδυτών, αναλυτών και πολιτικών ο Charles Seville εστίασε στη
µείωση του ρίσκου στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να
κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία) θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων
µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.

«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε και προσέθεσε πως η
Fitch Ratings εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του
ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές

«Διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε
ΑΠΕ»
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Η «αξιόπιστη απειλή» αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήµατα
Υποχρεωτικά τα POS για άλλα 59 επαγγέλµατα | Eurokinissi Μάριος Χριστοδούλου
Το ποσόν των 711 εκατ. ευρώ έχει βεβαιωθεί µέχρι στιγµής από τη ρύθµιση για την οικειοθελή αποκάλυψη
των εισοδηµάτων, όπως ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.
Οπως είπε, είναι η τρίτη κατά σειρά ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων την
τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερο ελκυστική (όσον αφορά τους συντελεστές) σε σχέση µε τις
προηγούµενες δύο, αλλά παρ’ όλα αυτά η πλέον αποτελεσµατική, δεδοµένου ότι οι προηγούµενες ρυθµίσεις
είχαν αποδώσει ασήµαντα έσοδα.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στο ότι η φορολογική διοίκηση είναι πλέον σε θέση
να διενεργεί ελέγχους µε βάση πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις τραπεζικές συναλλαγές και
αυτό έγινε µια «αξιόπιστη απειλή» για όσους παραµελούσαν τις υποχρεώσεις τους.
Το 2018 θα συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, τόνισε ο κ. Πιτσιλής, «αναπτύσσοντας νέες έµµεσες τεχνικές
ελέγχου για όσους σκοπίµως προχωρούν σε παραπλανητικές εγγραφές στα βιβλία τους». Παράλληλα,
προωθούµε το νέο µοντέλο συµµόρφωσης:
• Αξιολογώντας τη γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών.
• Αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες από εθνικές και διεθνείς πηγές µε έλεγχο όλων των εισαγωγών
αγαθών στη χώρα µέσω των νέων µηχανηµάτων e-ray στα τελωνεία.
• Αναπτύσσοντας ειδικό λογισµικό για την ηλεκτρονική συµπλήρωση των εντύπων µεταφορών αγαθών
µέσα στη χώρα.
Εν τω µεταξύ, απόφαση µε την οποία υποχρεώνονται άλλα 59 επαγγέλµατα να προµηθευτούν και να
εγκαταστήσουν συσκευές ηλεκτρονικών χρεώσεων POS εξέδωσε το υπουργείο Οικονοµικών.
Στη σχετική λίστα µε τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας περιλαµβάνονται πολλά επαγγέλµατα από
τον κλάδο των οικοδοµικών δραστηριοτήτων καθώς και επαγγέλµατα όπως τα µεσιτικά γραφεία και
φωτογραφεία. Η προθεσµία για την εγκατάσταση των συσκευών είναι τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της
απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως τις 11 Μαρτίου 2018.
Οι επαγγελµατίες που δεν θα εγκαταστήσουν POS ενώ είναι υποχρεωµένοι θα βρεθούν αντιµέτωποι µε
πρόστιµο ύψους 1.500 ευρώ».
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Ν. Καραµούζης: Σε κρίσιµο σταυροδρόµι οι ελληνικές τράπεζες
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας
οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας στο 19ο Invest in Greece, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το
Capital Link.

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
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Παναγιωτάκης: Πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, µε διεθνείς συνεργασίες σε
επενδυτικές ευκαιρίες, ηγέτης στην περιφερειακή αγορά
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης μιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ--ΜΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τομέα παγκοσμίως, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν
δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πιο
ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σημείωσε, διερευνούμε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανομής μέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" μετρητών».
https://energypress.gr/news/panagiotakis-pio-antagonistiki-dei-me-diethneis-synergasies-se-ependytikeseykairies-igetis
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν
στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο
διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές
τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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[Euro2day]: Αικατερινάρη: Ώρα να µετασχηµατιστούν οι εταιρείες του Δηµοσίου
Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης ξεκινά από την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που
δηµιούργησε η κρίση. Τι είπε στο 19o ετήσιο Forum της Capital Link η CEO της ΕΕΣΥΠ.
Την ανάγκη να µετασχηµατιστούν οι εταιρείες του Δηµοσίου, ξεκινώντας από την αντιµετώπιση των
αδυναµιών και προκλήσεων, που αντιµετωπίζουν ως αποτέλεσµα και της κρίσης, επισήµανε η διευθύνουσα
σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), κα. Ράνια Αικατερινάρη.
Παρουσιάζοντας στο επενδυτικό κοινό την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕΣΥΠ για την
στήριξη της οικονοµίας, των επενδύσεων και της οικονοµικής ανάκαµψης και προοπτικών της χώρας, η κα.
Αικατερινάρη στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη διαµόρφωσης στρατηγικής για τις εταιρείες του Δηµοσίου,
η οποία θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα θέτει στόχους αποτελεσµατικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και
σταθερής ανάπτυξης.
«Έχουµε διδαχθεί πολλά από την κρίση έχουµε γίνει δυνατότεροι και είναι η ώρα να προχωρήσουµε
µπροστά µε σωστό σχεδιασµό και αξιοποιώντας τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ, σύµφωνα µε την διευθύνουσα σύµβουλό της, είναι να προωθήσει νέα πρότυπα,
που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων
προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης, που ισχύει µέχρι
σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Αικατερινάρη: Ώρα να µετασχηµατιστούν οι εταιρείες του Δηµοσίου
Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης ξεκινά από την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιούργησε η
κρίση. Τι είπε στο 19o ετήσιο Forum της Capital Link η CEO της ΕΕΣΥΠ.
Την ανάγκη να µετασχηµατιστούν οι εταιρείες του Δηµοσίου, ξεκινώντας από την αντιµετώπιση των
αδυναµιών και προκλήσεων, που αντιµετωπίζουν ως αποτέλεσµα και της κρίσης, επισήµανε η διευθύνουσα
σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), κα. Ράνια Αικατερινάρη.
Παρουσιάζοντας στο επενδυτικό κοινό την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕΣΥΠ για την
στήριξη της οικονοµίας, των επενδύσεων και της οικονοµικής ανάκαµψης και προοπτικών της χώρας, η κα.
Αικατερινάρη στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη διαµόρφωσης στρατηγικής για τις εταιρείες του Δηµοσίου,
η οποία θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα θέτει στόχους αποτελεσµατικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και
σταθερής ανάπτυξης. «Έχουµε διδαχθεί πολλά από την κρίση έχουµε γίνει δυνατότεροι και είναι η ώρα να
προχωρήσουµε µπροστά µε σωστό σχεδιασµό και αξιοποιώντας τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα»
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ, σύµφωνα µε την διευθύνουσα σύµβουλό της, είναι να
προωθήσει νέα πρότυπα , που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών
περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό
ευθύνης, που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας
περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους: - να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων, που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς
της οικονοµίας, - να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και - να αυξήσει τα έσοδα
του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το 50%
θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων.
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Τα αποτελέσµατα του 19ου ετήσιου Capital Link Invest in Greece!
Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις
εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant
Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα
Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του
2016.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την
σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων
τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και
ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι
και είχε ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι.
κκ. Declan Costello, Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.
Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου o οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική
οικονοµία και τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν
σηµαντική ροή ξένων επενδύσεων.
Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης.
Στα πλαίσια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017
Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για
την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012
είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical
Company, το 2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos
Investments για το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &
Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να
απονείµουµε το “2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται
ενός από τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του
έχει να επιδείξει µια πολύ σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα
γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris
στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και
σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει ιδιαίτερη µνεία.»
Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωµα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του µέσω του προφίλ
που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
σχόλια
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Σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών το κόστος δανεισµού της Ελλάδος
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Σηµαντική αποκλιµάκωση καταγραφεί το κόστος δανεισµού της Ελλάδος γεγονός που αποτυπώνει
τη σηµαντική αποκλιµάκωση του ρίσκου χώρας.
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων διαµορφώνονται σε χαµηλά επίπεδα 9 ετών µε τους επενδυτές να
προχωρούν σε αγορές βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων χρεογράφων.
Η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε σήµερα στο 4,3%, από 4,5% στη χθεσινή
συνεδρίαση. Το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοσης µε το γερµανικό οµόλογα αναφοράς
βρέθηκε στις 407 µονάδες βάσης, στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2010.
Η απόδοση του διετούς οµολόγου υποχώρησε σήµερα στο 2,15%, από 2,4% στη χθεσινή
συνεδρίαση, στα χαµηλότερα επίπεδα από το Δεκέµβριου του 2010.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link δήλωσε χθες πως η αναβάθµιση της αξιολόγηση
της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» έγινε λόγω της βεβαιότητας πως η επόµενη κυβέρνηση της Ελλάδος θα
είναι προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέµα
αναστροφής των όσων θετικών έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην ελληνική
οικονοµία.
Μπροστά σε πολυπληθές κοινό επενδυτών, αναλυτών και πολιτικών ο Charles Seville εστίασε στη
µείωση του ρίσκου στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να
κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία) θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων
µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», είπε και προσέθεσε πως η
Fitch Ratings εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του
ΑΕΠ και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα εξακολουθήσουν.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους, για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου, µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για τον σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης
επεσήµανε τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου
που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την
αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού
αερίου της Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε
θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης, θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στη ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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«Greece is back»: Το αγγλικό κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές [Video]
«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», χαρακτήρισε την
Ελλάδα ο πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link,
που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το
πρόγραµµα προσαρµογής, προσθέτοντας πως πλέον η κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα,
που θα είναι «η εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και ευηµερίας».
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, τώρα και σας καλεί να γίνετε µέρος της» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσίπρας, απευθυνόµενος στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές. Μόνο που, για µια ακόµη φορά, δεν
απέφυγε το… ολίσθηµα της γλώσσας:

Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ το
πρώτο εννεάµηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.
Στάθηκε και στην ανεργία, λέγοντας πως έχει µειωθεί κατά σχεδόν έξι µονάδες από το 2015.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά σε Αµερικανούς επενδυτές, λέγοντας πως «συµβάλλουν καθοριστικά»
στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία πως αυτή η δυναµική θα συνεχιστεί.
Υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018,
σηµειώνοντας πως αυτό «δείχνει την αποφασιστικότητα να ενθαρρύνουµε περαιτέρω τους
επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών µας».
Σχόλια

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 12/12/2017 19:10
Alexa ranking (Greece): 751
http://bankingnews.gr/index.php?id=341121

Χρυσικός (Grivalia): Με τη Grivalia Hospitality επενδύουµε στον τουρισµό και στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
Χρυσικός (Grivalia): Με τη Grivalia Hospitality επενδύουµε στον τουρισµό και στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας
Ο κ.Γεώργιος Χρυσικός, CEO, Grivalia Properties µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum» πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11
Δεκεµβρίου, 2017 τόνισε πως «η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
ανάµεσα στους 20 πιο ισχυρούς οργανισµούς του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου.
Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά ριζωµένες στην εταιρεία µας.
Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και την κοινότητά µας.
Επενδύουµε σε ακίνητα που έχουν σαφείς προοπτικές ανατίµησης, όχι µόνο µέσω ενός σεναρίου συµπίεσης
των αποδόσεων αλλά και µέσω της ισχυρής πιθανότητας µελλοντικής αύξησης των εσόδων, αλλά και σε
ακίνητα που µε τη δική µας ορθή διαχείρισή τους δύναται να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.
Επενδύουµε, επίσης, στη βιωσιµότητα του χαρτοφυλακίου µας µε εν εξελίξει πρωτοβουλίες έχοντας ως
στόχο τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα άνω του 25% στα κτίρια
µας αλλά και να τοποθετηθούµε για τη µελλοντική ζήτηση.
Προσφάτως ιδρύσαµε µία θυγατρική εταιρεία επενδύσεων σε τουριστικό προϊόν κυρίως στην Ελλάδα, την
Grivalia Hospitality, η οποία στοχεύει όχι µόνο να ξεπεράσει τις αποδόσεις των αγορών αλλά και στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας».
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Capital Link Forum: Οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν τους στόχους για τη
µείωση των NPLs
Τραπεζικά στελέχη και στελέχη της αγοράς εµφανίστηκαν αισιόδοξα για τη µείωση των NPLs των
ελληνικών τραπεζών
Εµπιστοσύνη στην ικανότητα των ελληνικών τραπεζών όχι µόνο να επιτύχουν αλλά και να
ξεπεράσουν τους στόχους που έχουν τεθεί για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
(NPLs), εξέφρασαν οι συµµετέχοντες σε ειδικό πάνελ της Capital Link.
Υπενθυµίζεται ότι χθες 11/12 πραγµατοποιήθηκε το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Στο πάνελ συµµετείχαν ο επικεφαλής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), κορυφαία
τραπεζικά στελέχη αλλά και δικηγόροι.
M. Czurda (επικεφαλής ΤΧΣ): Η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου βοηθητική για την
αντιµετώπιση των NPLs
«Τα σηµαντικά επιτεύγµατα στο νοµικό, δικαστικό και γενικό πλαίσιο διαχείρισης του NPL έχουν εισαχθεί
στην Ελλάδα, τα τελευταία δυόµισι χρόνια, τα οποία θα µπορούσαν να τονιστούν στους ακόλουθους
τοµείς.
Έχει θεσπιστεί ένα πλαίσιο εκτός του δικαστηρίου-προπόνησης, οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής
Πτώχευσης αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά τα εµπόδια που διαπιστώθηκαν προηγουµένως, οι αλλαγές στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας φαίνεται να έχουν θέσει τη βάση για πολύ βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα
στην επιβολή των δικαιωµάτων ασφαλείας (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών), το
ζήτηµα της ευθύνης των τραπεζών, το επάγγελµα του διαχειριστή αφερεγγυότητας έχει ρυθµιστεί, το
ζήτηµα των φορολογικών ζηµιών που προκύπτουν από τις πωλήσεις απαιτήσεων έχει επιλυθεί κλπ.
Οι τράπεζες έχουν επιταχύνει τις πρωτοβουλίες σχετικά µε την επίλυση του NPL στα φώτα της
Συντονιστικής Επιτροπής NPL της HBA, του NPL Forum για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, το Ηλιακό Έργο, ενώ
η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη χορηγήσει 8 άδειες εξυπηρέτησης NPL.
Η αποστολή του HFSF είναι να διασφαλίσει τα κεφάλαια των ελληνικών φορολογούµενων και να συµβάλει
στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Το HFSF ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο και συνεργάζεται στενά µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα».
Θ. Αθανασόπουλος (Alpha Bank): Θα καταστούν πιο επιθετικές οι µειώσεις των NPEs
Στις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών επικεντρώθηκε το στέλεχος της Alpha Bank στην οµιλία του,
υπογραµµίζοντας ότι «παρόλο που η προ αποσβέσεων µείωση των Μη Εξυπηρετουµένων Ανοιγµάτων (NPE)
ήταν περιορισµένη τα προηγούµενα χρόνια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µια τέτοια προσπάθεια
αναδιάρθρωσης πραγµατοποιήθηκε σε ένα µη σταθεροποιηµένο µακροοικονοµικό περιβάλλον, µε την
οικονοµία σε ύφεση και την αγορά υπό καθεστώς ελέγχου κεφαλαίων.
Επιπλέον, το νοµικό πλαίσιο µετατράπηκε σταδιακά αλλά µε αργούς ρυθµούς σε πιο ευνοϊκό για τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, δεν υπήρχαν πλειστηριασµοί, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες κατάφεραν
να διατηρήσουν θετική προ προβλέψεων κερδοφορία.
Καθώς η οικονοµία σταδιακά ανακάµπτει, όπως απεικονίζεται και στις αποδόσεις των Ελληνικών
οµολόγων, µε τις πρώτες εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers) να ξεκινούν την λειτουργία τους εντός
του 2017, το άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από συναλλαγές χαρτοφυλακίων
που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, είναι σαφές ότι η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς
µείωσης των NPE που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων
όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Σύµφωνα µε την ΤτΕ, οι συστηµικές τράπεζες εκτιµούν µία µείωση των NPEs κατά € 37,2 δισ. µέχρι το 2019,
εκ των οποίων 31% ή € 11,6 δισ. θα προέρχεται από πωλήσεις δανείων.
Αυτή τη στιγµή, οι τέσσερις τράπεζες έχουν υλοποιήσει ή εκκινούν διαδικασίες πωλήσεως
ανεξασφάλιστων (unsecured) δανειακών χαρτοφυλακίων.
Η πρώτη συναλλαγή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, ενώ σταδιακά αναµένεται και η υλοποίηση παρόµοιων
συναλλαγών.
Επιπλέον, υπήρχε περιορισµένη δραστηριότητα πώλησης µεµονωµένων εταιρικών δανείων στη
δευτερογενή αγορά, µε την πρώτη συναλλαγή να πραγµατοποιείται εντός του Δεκεµβρίου.
Στο µέλλον προσδοκούµε να δούµε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις και συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια µε
εξασφαλίσεις».
Γ. Γεωργακόπουλος (Τράπεζα Πειραιώς): «Έτοιµη» για πιο δραστικές ρυθµίσεις η Τράπεζα
Πειραιώς
Όπως υπογράµµισε το κορυφαίο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς «η Ελλάδα από τις αρχές του 2009 έχει
αντιµετωπίσει διπλή ύφεση -30% ΑΕΠ/ ›25% ανεργία, η εκκαθάριση 12 τραπεζών, τα AQRs, οι
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ανακεφαλαιοποιήσεις, η αβεβαιότητα και η επιβολή capital controls εκτίναξαν τον δείκτη των µη
εξυπηρετούµενων δανείων σε ποσοστό άνω του 45%.
H αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι το δυσκολότερο project των
Ελληνικών Τραπεζών για τα επόµενα χρόνια. Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα βελτιώνεται, πλατφόρµες
διαχείρισης και δεξιότητες αναπτύσσονται, το ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη
εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο.
Αυτό δηλώνει ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση αποτελεσµατικά.
Η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων, σε
βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική οικονοµία».
Δ. Ψάρρης (Oliver Wyman): Άµεση η ανάγκη ανάπτυξης δοµών συνεργασίας
Ο κ. Ψάρρης στην οµιλία του τόνισε ότι: «η πολυετής προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών για τη
δηµιουργία εξειδικευµένων µονάδων διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPE), η εξέλιξη του
νοµικού και δικαστικού πλαισίου, η ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος εταιριών διαχείρισης και
επαγγελµατιών αναδιάρθρωσης και η βελτίωση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος δηµιουργούν τις
κατάλληλες συνθήκες για την πιο δραστική αντιµετώπιση των NPEs.
Ωστόσο, το µέγεθος, η πολυπλοκότητα και ο συστηµικός χαρακτήρας του προβλήµατος επιτάσσουν την
ανάπτυξη δοµών συνεργασίας. Πρωτοβουλίες όπως το Project Solar αποσκοπούν σε συνέργιες που
προέρχονται από την συγκέντρωση δεξιοτήτων και υποδοµών, τη βελτιστοποίηση των λύσεων
αναδιάρθρωσης µέσω της καλύτερης κατανόησης της συνολικής κατάστασης του πελάτη, καθώς και την
ταχύτερη λήψη αποφάσεων µε χαµηλότερο κόστος για τις τράπεζες».
Γεώργιος Κάτσικας (UBS London): Ισχυρό το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ελληνικά NPEs
Την άποψη ότι οι επενδυτές έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον, εξέφρασε ο Γεώργιος Κάτσικας, κορυφαίο
στέλεχος της UBS στο Λονδίνο.
Όπως τόνισε «το ενδιαφέρον των επενδυτών για κάθε µορφή NPEs είναι εντυπωσιακό και αποδεικνύει το
ενδιαφέρον που έχει το διεθνές κεφάλαιο για την αγορά των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΝPEs) της
Ελλάδας.
Είναι ξεκάθαρο ότι η µείωση των NPEs είναι το τελευταίο, µεγαλύτερο και πιο δύσκολο εµπόδιο που θα
πρέπει να ξεπεράσει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Νοµίζω ότι λίγες µεταβιβάσεις NPEs θα λάβουν χώρα εντός του 2018, ενώ η όλη δραστηριότητα θα
επιταχυνθεί το 2019».
Θ. Παναγοπούλου (Δικηγόρος): Ευνοϊκή η δευτερογενής αγορά NPLs
Για θετική συγκυρία, την τρέχουσα, περίοδο στη δευτερογενή αγορά µη εξυπηρετούµενων δανείων έκανε
λόγω η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρία».
Στην οµιλία της τόνισε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή. Υπήρξε πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια
στις συναλλαγές αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού
µηχανισµού ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και
πτώχευσης και η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση
οφειλών και τη διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων
δανείων. Η πρώτη συναλλαγή πώλησης µη εξυπηρετούµενων δανείων υπό το νέο νοµοθετικό πλαίσιο (ν.
4354/2015) έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναµένεται ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σύντοµα σε νέες
συναλλαγές.»
www.bankingnews.gr
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Αικατερινάρη (ΕΕΣΥΠ): Ανάγκη µετασχηµατισµού των εταιρειών του δηµοσίου
Την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ) για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των επενδύσεων και της οικονομικής ανάκαμψης και
προοπτικών της χώρας παρουσίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ράνια Αικατερινάρη στο 19o
ετήσιο επενδυτικό Forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσμό με χαρακτηριστικά σταθερότητας και μακροπρόθεσμης προοπτικής,
στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών", ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κα Αικατερινάρη
και πρόσθεσε: "Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναμόρφωση
του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερματισμό ευθύνης που ισχύει μέχρι σήμερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας".
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, "η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βασικούς τομείς
της οικονομίας, β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την μακροπρόθεσμη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα
έσοδα του δημοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και το
50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων".
Κλείνοντας την παρουσίαση, η κα. Αικατερινάρη αναφέρθηκε στην ανάγκη του μετασχηματισμού των
εταιρειών του δημοσίου, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των αδυναμιών και προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα και της κρίσης και συνεχίζοντας με τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που
θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα θέτει στόχους αποτελεσματικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και
σταθερής ανάπτυξης. "Έχουμε διδαχθεί πολλά από την κρίση έχουμε γίνει δυνατότεροι και είναι η ώρα να
προχωρήσουµε µπροστά µε σωστό σχεδιασµό και αξιοποιώντας τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα".
Ράνια Αικατερινάρη
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Czurda (ΤΧΣ): Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις πρωτοβουλίες
σχετικά µε την επίλυση του NPLs
Czurda (ΤΧΣ): Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις πρωτοβουλίες σχετικά µε την επίλυση του NPLs
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος, του Ελληνικό Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» που
πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 για
τα NPEs τόνισε πως «τα σηµαντικά επιτεύγµατα στο νοµικό, δικαστικό και γενικό πλαίσιο
διαχείρισης του NPL έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα τελευταία δυόµισι χρόνια, τα οποία θα
µπορούσαν να τονιστούν στους ακόλουθους τοµείς.
Έχει θεσπιστεί ένα πλαίσιο εκτός του δικαστηρίου-προπόνησης, οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής
Πτώχευσης αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά τα εµπόδια που διαπιστώθηκαν προηγουµένως, οι αλλαγές στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας φαίνεται να έχουν θέσει τη βάση για πολύ βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα
στην επιβολή των δικαιωµάτων ασφαλείας (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών), το
ζήτηµα της ευθύνης των τραπεζών, το επάγγελµα του διαχειριστή αφερεγγυότητας έχει ρυθµιστεί, το
ζήτηµα των φορολογικών ζηµιών που προκύπτουν από τις πωλήσεις απαιτήσεων έχει επιλυθεί κλπ.
Οι τράπεζες έχουν επιταχύνει τις πρωτοβουλίες σχετικά µε την επίλυση του NPL στα φώτα της
Συντονιστικής Επιτροπής NPL της HBA, του NPL Forum για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, το Ηλιακό Έργο, ενώ
η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη χορηγήσει 8 άδειες εξυπηρέτησης NPL.
Η αποστολή του HFSF είναι να διασφαλίσει τα κεφάλαια των ελληνικών φορολογούµενων και να συµβάλει
στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Το HFSF ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο και συνεργάζεται στενά µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα».
www.bankingnews.gr

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 12/12/2017 19:00
Alexa ranking (Greece): 751
http://bankingnews.gr/index.php?id=341117

Γεωργακόπουλος (Πειραιώς): Προχωράµε σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις
των NPEs σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Γεωργακόπουλος (Πειραιώς): Προχωράµε σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις των NPEs σε βιώσιµες
επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Ο κ.Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring
Portfolio, Piraeus Bank,µιλώντας «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» πραγµατοποιήθηκε
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 τόνισε ότι «η Ελλάδα
από τις αρχές του 2009 έχει αντιµετωπίσει διπλή ύφεση -30% ΑΕΠ/ ›25% ανεργία, η εκκαθάριση
12 τραπεζών, τα AQRs, οι ανακεφαλαιοποιήσεις, η αβεβαιότητα και η επιβολή capital controls
εκτίναξαν τον δείκτη των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε ποσοστό άνω του 45%.
H αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι το δυσκολότερο project των
Ελληνικών Τραπεζών για τα επόµενα χρόνια.
Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα βελτιώνεται, πλατφόρµες διαχείρισης και δεξιότητες αναπτύσσονται, το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο.
Αυτό δηλώνει ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση αποτελεσµατικά.
Η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων, σε
βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική οικονοµία».
www.bankingnews.gr
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Στον Ανδρέα Καλαντζόπουλο το Βραβείο Ηγεσίας του Capital Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ενέργειες της τελευταία στιγµής...
Ως σήµερα Τρίτη η απόφαση για ΕΝΦΙΑ σε Λέσβο και Κω
Μέχρι την Τρίτη, δηλαδή σήµερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, θα έχει εκδώσει την απόφαση
της σχετικά µε το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν
προκειµένου να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και 2018, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τις σεισµούς
στη Λέσβο και στην Κω.
Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκεται µαζί µε
την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα
τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική οικονοµία.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά νησιά θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά των
ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Οµως το γεγονός ότι αφέθηκε να παρέλθει τόσος χρόνος χωρίς να έχει γίνει η αναγκαία ενέργεια από
µέρους των αρµοδίων για να αντιµετωπιστεί το θέµα που η ίδια η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει από τις
πρώτες µέρες µετά το σεισµό, δείχνει για ακόµη µια φορά ότι έσπευσε την τελευταία στιγµή να
δροµολογήσει κάτι που έπρεπε ήδη να είχε λύσει. Ενώ κάποιοι από τους σεισµόπληκτους για διάφορους
λόγους είχαν πληρώσει ΕΝΦΙΑ και τώρα εκ των υστέρων αναµένεται να τα πάρουν πίσω.Επρεπε το θέµα
να πάρει δηµοσιότητα να εµφανιστεί η κυβέρνηση ασυνεπής για να σπεύσει να αποκαταστήσει τα
πράγµατα.
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Τσακαλώτος για Εθνική Ασφαλιστική: Δε στέκουν τα σενάρια για εξαγορά
Την απορία του για τα όσα φηµολογούνται για απόσυρση της ελληνοαµερικανικής επένδυσης στην Εθνική
Ασφαλιστική, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την διάρκεια της
συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Capital Link Invest in Greece Forum.
"Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση.
Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική
οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το
λέει.", είπε ο κ. Τσακαλώτος.
Σε ό,τι αφορά γενικότερα στο θέµα των επενδύσεων, ο κ. Τσακαλώτος εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος,
ενώ άφησε αιχµές για τους χειρισµούς των προηγούµενων Κυβερνήσεων στον εν λόγω τοµέα.
"Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδων στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει.", τόνισε ο κ.
Τσακαλώτος.
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Χρηµατιστήριο: Αµετάβλητος ο Γενικός Δείκτης παρά την άνοδο των τραπεζών
Τα θετικά νέα τόσο από την παρουσία της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόκρη, αλλά και από τη νέα πτώση των αποδόσεων του 10ετούς κρατικού οµόλογο δεν
κατάφεραν να αλλάξουν το κλίµα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο,
µετά από µια νευρική συνεδρίαση, παραµένοντας για δεύτερη ηµέρα στο επίπεδο […]
The post Χρηµατιστήριο: Αµετάβλητος ο Γενικός Δείκτης παρά την άνοδο των τραπεζών appeared first on
mononews.
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Αθανασόπουλος (Alpha Bank): Η ελληνική αγορά θα κινηθεί προς πιο
επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των NPEs
Αθανασόπουλος (Alpha Bank): Η ελληνική αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των
NPEs
Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking,
Alpha Bank, µιλώντας «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» πραγµατοποιήθηκε στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 µιλώντας για τα NPEs
τόνισε ότι «παρόλο που η προ αποσβέσεων µείωση των Μη Εξυπηρετουµένων Ανοιγµάτων
(NPE) ήταν περιορισµένη τα προηγούµενα χρόνια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µια τέτοια
προσπάθεια αναδιάρθρωσης πραγµατοποιήθηκε σε ένα µη σταθεροποιηµένο
µακροοικονοµικό περιβάλλον, µε την οικονοµία σε ύφεση και την αγορά υπό καθεστώς
ελέγχου κεφαλαίων.
Επιπλέον, το νοµικό πλαίσιο µετατράπηκε σταδιακά αλλά µε αργούς ρυθµούς σε πιο ευνοϊκό για τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, δεν υπήρχαν πλειστηριασµοί, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες κατάφεραν
να διατηρήσουν θετική προ προβλέψεων κερδοφορία.
Καθώς η οικονοµία σταδιακά ανακάµπτει, όπως απεικονίζεται και στις αποδόσεις των Ελληνικών
οµολόγων, µε τις πρώτες εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers) να ξεκινούν την λειτουργία τους εντός
του 2017, το άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από συναλλαγές χαρτοφυλακίων
που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, είναι σαφές ότι η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς
µείωσης των NPE που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων
όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Σύµφωνα µε την ΤτΕ, οι συστηµικές τράπεζες εκτιµούν µία µείωση των NPEs κατά 37,2 δισ. µέχρι το 2019,
εκ των οποίων 31% ή 11,6 δισ. θα προέρχεται από πωλήσεις δανείων.
Αυτή τη στιγµή, οι τέσσερις τράπεζες έχουν υλοποιήσει ή εκκινούν διαδικασίες πωλήσεως
ανεξασφάλιστων (unsecured) δανειακών χαρτοφυλακίων. Η πρώτη συναλλαγή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί,
ενώ σταδιακά αναµένεται και η υλοποίηση παρόµοιων συναλλαγών. Επιπλέον, υπήρχε περιορισµένη
δραστηριότητα πώλησης µεµονωµένων εταιρικών δανείων στη δευτερογενή αγορά, µε την πρώτη
συναλλαγή να πραγµατοποιείται εντός του Δεκεµβρίου.
Στο µέλλον προσδοκούµε να δούµε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις και συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια µε
εξασφαλίσεις».
www.bankingnews.gr
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espressonews.gr: Ο Τσακαλώτος στη Wall Street για το καµπανάκι του
χρηµατιστηρίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οσα παίρνει ο άνεµος Ο Τσακαλώτος στη Wall Street για το καµπανάκι του χρηµατιστηρίουΤρίτη,
Δεκέµβριος 12, 2017 - 17:38
?? Ο υπουργός Οικονοµικών (στις 15.45) θα σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας
Aπό τηΒίβιαν Μπενέκου
Προϋπολογισµός χωρίς Τσακαλώτο. Αρχισε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό µε απόντα
τον υπουργό Οικονοµικών, γεγονός το οποίο είναι ασυνήθιστο. Ο Ευκλείδης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και
σήµερα θα χτυπήσει το καµπανάκι του χρηµατιστηρίου, όπως είχε κάνει κάποτε ο Πρόεδρος της Κύπρου
Νίκος Αναστασιάδης, όταν, αν θυµάστε, στην τελετή του χτυπήµατος της καµπάνας στη Wall Street έσπασε
το σφυρί! Κι αυτό για τον Αναστασιάδη ήταν γούρικο, καθώς η Κύπρος γλίτωσε από τα µνηµόνια. Για µας
έχει ο Θεός...Σήµερα λοιπόν ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, και στις 15.45 θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας
στο χρηµατιστήριο.Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν, για τον Ευκλείδη, καθώς θα προσθέσει άλλη µια ωραία
φωτογραφία στο άλµπουµ της υπουργικής ζωής του.Οσο να το κάνεις, η καµπάνα της Wall Street είναι
ξεχωριστή, δεν είναι το... καµπαναριό του χωριού του!
Το Κοινοβούλιο φοράειτα γιορτινά του
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??Καραβάκια παντού στη Βουλή, που άρχισε να «ντύνεται» χριστουγεννιάτικα. Ανήµερα του
Προϋπολογισµού το Κοινοβούλιο στόλισε τα παραδοσιακά καραβάκια, ελληνικό χριστουγεννιάτικο ντεκόρ,
στον διάδροµο και στο εντευκτήριο. Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να έρθει και το δεντράκι που επίσης
προστίθεται στον στολισµό, ως η πιο σύγχρονη βερσιόν. Για το Κοινοβούλιο, Προϋπολογισµός και
Χριστούγεννα ήταν από πάντοτε το τέλειο ζευγάρι!
Χαµός µε Φωτήλα

??3.800 εισιτήρια έκοψε ο Ιάσων Φωτήλας. Ο βουλευτής της Ν.Δ. και ηθοποιός Ιάσων παίζει φέτος για
δεύτερη χρονιά στο θεατρικό έργο «Ψύλλοι στ' αυτιά».Οι παραστάσεις του στην Πάτρα έχουν σπάσει
ταµεία, ξεπερνώντας πολλά ΔΗΠΕΘΕ σε αριθµό εισιτηρίων. Φίρµα µεγάλη ο Ιάσων.
Προεδρικές ευαισθησίες
??Το ντοκιµαντέρ «Ακούγοντας τη σιωπή / Listen to the silence» της Mariam Chachia (Μάριαµ Τσάτσια) από τη
Γεωργία βράβευσε η Βουλή µε το βραβείο «Ανθρώπινες αξίες», στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας για νέους. Πρόκειται για τη συγκινητική ιστορία ενός παιδιού, του Λούκα, ο οποίος ζει στον
αποµονωµένο κόσµο της κοινότητας των κωφών και προσπαθεί να υλοποιήσει το όνειρό του, που είναι να
το ακούσει ο κόσµος. Το βραβείο απένειµε η βουλευτής Ηλείας Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, εκ
µέρους του Νίκου Βούτση.Προεδρικές (βουτσικές) ευαισθησίες, µε πολύ ενδιαφέρον όµως.
Τον ενθουσίασε η Παπακώστα
??Πολύ θερµά χαιρέτησε την ανεξάρτητη Κατερίνα Παπακώστα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος
Παππάς, µόλις την είδε στο εντευκτήριο. Οι δυο τους πίστευαν ότι είχαν την ίδια καταγωγή, αλλά ο
υπουργός είναι από τη Λαµία και η Κατερίνα Πειραιώτισσα. Πάντως ο ωραίος Νίκος του ΣΥΡΙΖΑ
ενθουσιάστηκε βλέποντάς την.
(!)
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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Ορέστης Τσανγκ στο πλάι της βουλευτού Καστοριάς Μαρίας Αντωνίου. Οι
δυο τους έπαιξαν σε αγώνα µπάσκετ µε αµαξίδια, στο γήπεδο Αργους Ορεστικού Καστοριάς, την Ηµέρα
των Ατόµων µε Αναπηρία. Η βουλευτής έδωσε το έναυσµα και ο αγώνας άρχισε παρουσία δεκάδων
θαυµαστών των δύο παικτών του «Survivor».Η Μαρία Αντωνίου, που ποτέ της δεν είχε δει το τηλεπαιχνίδι,
εντυπωσιάστηκε µε την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Καστοριανοί στους δύο πρώην παίκτες του ριάλιτι.
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Πρόσθετα έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατ. ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα από την
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Οπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς
αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την
ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Οπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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MISTER TSIPRAS ΠΡΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ «ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ»: ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ!
Γράφει ο Αντίοχος
Έγραψε προσφάτως στην «Αυγή» του ΣΥΡΙΖΑ ο (τότε) διευθυντής της και νυν υπεύθυνος του γραφείου
τύπου του mister Tsipra (και πρώην διευθυντής του «Ριζοσπάστη»), σύντροφος Καρτερός:
«… Γιατί δεν ξέρουν, οι αστοιχείωτοι, ότι, επί σκοτεινού μπολσεβικισμού, ο Λένιν έδινε στο ξένο κεφάλαιο
φωτεινές επενδυτικές ευκαιρίες. Έκτοτε όλοι οι ερυθροί τον µιµούνται. Ανε-ρυθρίαστα…».
Κι έχει δίκιο. Διότι, όπως έλεγε ο προπάτορας του mister Tsipra, ο Λένιν,«πουλάμε τα πάντα, εκτός από
εικόνες και βότκα». Κι όπως ομολογεί η Αμερικανοεβραία αναρχοκομμουνίστρια της λενινιστικής
εποχής, Έμμα Γκόλντμαν: «Οι μπολσεβίκοι προσκαλούσαν το διεθνές κεφάλαιο να επενδύσει στη χώρα
τους, της οποίας ο φυσικός πλούτος “περιμένει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης”, όπως
διαβεβαίωνε ο Τσιτσέριν τους απανταχού καπιταλιστές».
Πιστός, λοιπόν, στις λενινιστικές του αρχές, ο mister Tsipras, έστειλε μέσω βίντεο μήνυμα στους
Αμερικανούς «επενδυτές» (κοράκια που περιμένουν ξεπουλήματα για να «επενδύσουν» «μπιρ-παρά») που
συμμετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη να προτιμήσουν την Ελλάδα που ξεπουλάει απ’
άκρου εις άκρον:
«Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοιχτες τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις. Η επιστροφή της
Ελλάδας είναι εδώ και σας καλώ να είστε με το μέρος της. Έχουμε υπεραποδώσει στους δημοσιονομικούς
στόχους. Οι Αμερικανοί επενδυτές είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και αναμένει να συνεχίσουν
να είναι, προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας».
Καταπληκτική η οµοιότης, ακόµα και των λεγοµένων των Λένιν, Τσιτσέρι και Τσίπρα! Τυχαίο; Δε νοµίζω!
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Χρηµατιστήριο: Αµετάβλητος ο Γενικός Δείκτης παρά την άνοδο των τραπεζών
Από
Δηµήτρης Τσιώνος
Τα θετικά νέα τόσο από την παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόκρη, αλλά και από τη νέα πτώση των αποδόσεων του 10ετούς κρατικού ομόλογο δεν
κατάφεραν να αλλάξουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο,
μετά από μια νευρική συνεδρίαση, παραμένοντας για δεύτερη ημέρα στο επίπεδο των 738 μονάδες. Την
ίδια ώρα, σε χαµηλά επίπεδα παρέµεινε το ενδιαφέρον, µε τον τζίρο να κινείται λίγο πάνω από τα 37 εκατ.
ευρώ.
Χαρακτηριστική του κλίματος ήταν ότι ενώ η άνοδος του κλάδου των τραπεζών (+1,17%) περιόρισε τις
απώλειες και σε συνεργασία με τον ΟΤΕ οδήγησε τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης σε θετικό έδαφος,
µε τις περισσότερες από τις υπόλοιπες µετοχές να υποχωρούν.
Πάντως, η απόδοση του 10ετους κρατικού ομολόγου έπεσε στο 4,38% , σε επίπεδα Μαρτίου του 2008, πριν
το ξέσπασμα της ελληνική κρίσης χρέους, καθώς η κυβέρνηση προχωρά προς την ολοκλήρωση της γ΄
αξιολόγησης και της ολοκλήρωσης του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε αμετάβλητος στις 738,44 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος
διακύμανσης 5,63 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 742,05 μονάδες (+0,48%) και κατώτερη στις
736,42 µονάδες (-0,28%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 39,85 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,31%. Από τους επιµέρους δείκτες, τη µεγαλύτερη άνοδο
σηµείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+3,07%) και των Τηλεπικοινωνιών (+1,33%), ενώ τις µεγαλύτερες
απώλειες σηµείωσαν οι δείκτες του Εµπορίου (-1,88%) και των Κατασκευών (-1,23%).
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha
Bank (+1,82% στα 1,621 ευρώ), της ΔΕΗ (+1,63% στα 1,87 ευρώ), της Εθνικής (+1,45% στα 0,280 ευρώ) και
του ΟΤΕ (+1,33% στα 10,69 ευρώ).
Αντιθέτως, τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Ελλάκτωρ (-2,09% στα 1,50 ευρώ), της
Σαράντης (-1,92% στα 12,80 ευρώ), της Folli Follie (-1,86% στα 16,90 ευρώ) και της Τιτάν (-1,70% στα 20,20
ευρώ).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Eurobank, διακινώντας 14.221.499 και
2.606.566 µετοχές, αντιστοίχως.
Τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν ο ΟΤΕ µε 4,983 εκατ. ευρώ και η Εθνική µε 3,976 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 77 µετοχές, 78 πτωτικά και 46 παρέµειναν σταθερές.
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Μ. Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ θα συνάψει συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για
τις διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. » Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο
δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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Τσακαλώτος: Κάλεσµα στους επενδυτές της Νέας Υόρκης
Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, ανέφερε και
υπογράµµισε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.

Ο υπουργός Οικονοµικών, στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.

Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Πηγή

http://reformer.gr/
Publication date: 12/12/2017 18:07
Alexa ranking (Greece): 0
http://reformer.gr/?p=10729

Σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο Ετήσιο
Capital Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας
ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που
υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή
ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
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επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, υπογράµµισε ο Ευ.
Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
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Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στεργιούλης: "Εφαλτήριο για δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας η Ενέργεια"
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη».
Παράλληλα, επισήµανε ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα
προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα
σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις
χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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ΑΑΔΕ: €711 εκατ. αδήλωτα εισοδήµατα εµφάνισαν οι Ελληνες στην εφορία

Το αποκάλυψε ο διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο
για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων
10 ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες
ρυθµίσεις.
Ο κ. Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Επισηµαίνοντας την πρόοδο που, όπως είπε, έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης,
αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των
φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, πρόσθεσε, το ποσοστό
αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Νέο ράλι στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδα Μαρτίου 2008 το 10ετές
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Ολοένα και περισσότερα νέα ρεκόρ καταγράφουν τα ελληνικά ομόλογα από την ημέρα της ολοκλήρωσης
του swap και της έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων ομολόγων από την ανταλλαγή, με την απόδοση
στο 10ετές σήµερα να πέφτει κάτω από το 4,4% για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2008.
Οι θετικότερες εκθέσεις των διεθνών οίκων για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα σε
συνδυασμό με τις δηλώσεις των ξένων funds και επενδυτικών τραπεζών, δίνει σήμερα νέα πνοή στην ήδη
έντονα βελτιωμένη εικόνα της αγοράς των ελληνικών ομολόγων, στέλνοντας όλες τις διάρκειες σε
εντυπωσιακό ράλι.
Πιο αναλυτικά, στο 4,39% και με πτώση κοντά στο 3% διαμορφώνεται η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
ομολόγου, επίπεδα που δεν έχουν σημειωθεί από τις 20 Μαρτίου του 2008, πολύ πριν το ξέσπασμα της
ελληνική κρίσης χρέους, ενώ η βελτίωση το τελευταίο δίμηνο και από τα επίπεδα του 5,6% ξεπερνά το
21%.
Σημαντική είναι και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα 2ετή ομόλογα, οι οποίες διαμορφώνονται στο
2,222% και στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2009, αλλά και των αποδόσεων στα 5ετή οι οποίες αγγίζουν
το 3,567% και τα επίπεδα του Νοεµβρίου του 2009.
Χθες η Deutsche Bank σε έκθεσή της τόνισε πως επιτέλους υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για την
Ελλάδα και πως οι προοπτικές για το 2018 παραμένουν θετικές., αν και επεσήμανε ότι ο δρόμος προς την
οµαλοποίηση θα παραµείνει µακρύς και δύσκολος.
Από την πλευρά της η Capital Economics, σημείωσε πως η ελληνική κρίση έχει υποχωρήσει και η ελληνική
κυβέρνηση ενδεχομένως να μπορέσει να βγει από το πρόγραμμα διάσωσης τον επόμενο Αύγουστο, όπως
έχει προγραµµατιστεί, αν και προέβλεψε ότι η έξοδος δεν θα είναι "καθαρή".
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα ενθαρρύνουν την
Ελλάδα να προχωρήσει σε νέα δοκιμαστική έξοδο στις αγορές το αμέσως επόμενο διάστημα. Η Global
Capital εκτίμησε πρόσφατα ότι το swap ανοίγει στην Ελλάδα την πόρτα για έκδοση 3ετούς και 7ετούς
ομολόγου το 2018 καθώς η πολύ επιτυχημένη ανταλλαγή που ξεπέρασε τα 25 δισ. ευρώ, ομαλοποιεί έντονα
την καµπύλη της χώρας.
Από την μεριά του, ο Philip Brown, αναλυτής της Citigroup, τόνισε μιλώντας στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece"
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ότι καθώς προχωράμε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων
αποδόσεων στο επόμενο έτος, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι σε θέση να δώσουν ξανά στους
επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ"
Ο Henrik Johnsson, αναλυτής της Deutsche Bank, επεσήμανε πως το 2017 είδαμε πραγματική εξέλιξη στην
όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σημειώνει σήμερα πως η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου αποκαθίσταται, τονίζοντας μάλιστα ότι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS
χαρακτηρίζουν τα ελληνικά ομόλογα ως τις "κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις για το 2018", μία έκθεση
είχε παρουσιάσει το Capital.gr την περασµένη εβδοµάδα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, πριν από το τέλος του προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο η Ελλάδα
σχεδιάζει την έκδοση δύο ή τριών τίτλων με σκοπό να αντλήσει από τις αγορές περίπου 6 δις ευρώ. Η
αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο με ένα επταετές ομόλογο. Μέχρι σήμερα όμως οι οίκοι
αξιολόγησης δεν αναβαθμίζουν τα ελληνικά ομόλογα. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει κι άλλα
βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης πριν θέτει τέλος στην εξάρτηση από τους δανειστές και
αρχίσει και πάλι να αναχρηµατοδοτείται στις αγορές. Για τολµηρούς επενδυτές ωστόσο τα υψηλά επιτόκια
αποτελούν ευκαιρία. Αν το πρόγραμμα προσαρμογής παραμείνει σε τροχιά τότε ίσως οι επόμενοι μήνες
αποδειχθούν ακόµα πιο επικερδείς.
οµόλογα
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ θα συνάψει συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για
τις διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
” Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης “έξυπνων” µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Σε Νέα Υόρκη και Κίνα οι επαφές για επενδυτές στην ενέργεια - Ti είπαν
Στεργιούλης, Παναγιωτάκης στην Capital Link

Έντονες διεργασίες ενόψει του market test και του πακέτου (35%) των ΕΛΠΕ
Τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές του ενεργειακού κλάδου ανέλυσαν χθες 11/12/2017
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι κ.κ. Εµµαννουήλ Παναγιωτάκης και Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Για πρώτη φορά η παρουσίαση των κινήσεων της ΔΕΗ στο Φορουµ της Capital Link έγινε µε κλεισµένη
συµφωνία µε τους Θεσµούς για πώληση µιονάδων.
Η ΔΕΗ έχει δύο άξονες, όπως αναφέρθηκε, ο ένας αφορά στην πώληση των λιγνιτικών και ο δεύτερος
στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών.
Ο στόχος για προβολή του προγράµµατος πώλησης λιγνιτικών µονάδων στις ΗΠΑ βρισκόταν στα αρχικά
πλάνα της ΔΕΗ, αφού στις ΗΠΑ υπάρχουν µεγάλες µονάδες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς
παράγονται περισσότεροι από 70 εκατ τόνοι σε ετήσια βάση και είναι η δεύτερη χώρα σε παραγωγή µετά
την Γερµανία.
Το µεγαλύτερο ορυχείο Freedom Mine βρίσκεται στη Βόρεια Ντακότα και τα 5 µεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία
είναι τα εξής: Robert W Scherer Power Plant µε 3,520 ΜW, Gibson Generating Station µε 3,340 MW, Monroe µε
3,280 MW, Βowen µε 3,202 ΜW και John E Amos µε 2,933 MW.
Υπάρχουν φυσικά και άλλα, σε γενικές γραµµές θα απαιτηθούν πολύ ευνοικές προυποθέσεις για να
καταθέσει αµερικανικό λιγνιτωρυχείο δεσµευτικές προτάσεις για την Ελλάδα.
Όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η υποεπένδυση που υπάρχει σε συνδυασµό µε το ενεργειακό έλλειµµα που
θα προκύψει αν βγουν από το σύστηµα Αµύνταιο και Καρδιά καθιστούν τον λιγνίτη ακόµα και τώρα
υπολογίσισµο σαν επένδυση και αναγκαίο για την ελληνική οικονοµία.
Τα ερωτήµατα που βάζουν οι ξένοι είναι οι όροι, οι προυποθέσεις και τα κεφάλαια που θα
απαιτηθούν.
Παράλληλα αναπτύχθηκε το πρόγραµµα για τις ανανεώσιµες πηγές, όπου και εκεί η ΔΕΗ αναζητεί
συµµάχους για επεκτατικές κινήσεις και στα ευρύτερα Βαλκάνια.
Ο CEO των Ελληνικών Πετραλαίων Γρηγόρης Στεργιούλης ανέλυσε το επενδυτικό πρόγραµµα των
ΕΛΠΕ και τους στόχους για τους υδρογονάνθρακες.
Τα Ελληνικά Πετρέλεια εξάλλου αποτελούν και στόχο του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, όταν θα ωριµάσουν
οι συνθήκες για πώληση του πακέτου του δηµοσίου του 35% ή µικροτέρου ποσοστού αυτού.
Κατεδείχθη ότι ο ο ενεργειακός τοµέας εξασφαλίζει στρατηγικές προοπτικές για την Ελλάδα και διαθέτει
επενδυτικές ευκαιρίες.
Παρά το γεγονός ότι για την ΔΕΗ είναι πρώιµο να εκδηλωθεί αξιόπιστο ενδιαφέρον πριν ανακοινωθούν οι
επίσηµες προδιαγραφές του διαγωνισµού και υπάρξει εικόνα και των αποτιµήσεων, η "παλιά οικονοµία"
των ΗΠΑ µπορεί υπό όρους να εξετάσει τις προοπτικές των πακέτων που θα βγουν προς πώληση.
Την ίδια ώρα στην Κίνα έχουν βρεθεί επίλεκτα µέλη της ΡΑΕ που λαµβάνουν µέρος σε
επενδυτικό φόρουµ.
Οι Κινέζοι παραµένουν φαβορί αν φυσικά οι Βρυξέλλες επιβεβαιώσουν τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει
στους Έλληνες παράγοντες για πράσινο φως, όµως ενδέχεται να κατέβουν και σε συνεργασία µε ελληνικές
επιχειρήσεις.
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Όλες οι κινήσει αυτές αποτελούν µια εντατική προεργασία για το market test και αναζήτηση επενδυτικών
επαφών, καθώς ο στόχος είναι να υπάρξει ανταπόκριση όσο το δυνατόν ισχυρότερων παικτών σε πρώτη
φάση , µε δεδοµένο ότι το market test θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου.
Ο CEO των ΕΛΠΕ στην Capital Link
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της
Ενέργειας, ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο
Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο
Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη
πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
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τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου.
Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές
συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.

O κ. Παναγιωτάκης
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους
εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς
αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά
φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ--ΜΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον
ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις
που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές
µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη
υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού
της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση και
την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ,
τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Δεκέµβριος 2017 17:29
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Ο Τσακαλώτος στη Wall Street για το καµπανάκι του χρηµατιστηρίου
❱❱ Ο υπουργός Οικονοµικών (στις 15.45) θα σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας
Aπό τη
Βίβιαν Μπενέκου
Προϋπολογισµός χωρίς Τσακαλώτο. Αρχισε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό µε απόντα
τον υπουργό Οικονοµικών, γεγονός το οποίο είναι ασυνήθιστο.
Ο Ευκλείδης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και σήµερα θα χτυπήσει το καµπανάκι του χρηµατιστηρίου, όπως
είχε κάνει κάποτε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, όταν, αν θυµάστε, στην τελετή του
χτυπήµατος της καµπάνας στη Wall Street έσπασε το σφυρί! Κι αυτό για τον Αναστασιάδη ήταν γούρικο,
καθώς η Κύπρος γλίτωσε από τα µνηµόνια. Για µας έχει ο Θεός...
Σήµερα λοιπόν ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης, και στις 15.45 θα κληθεί να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
χρηµατιστήριο.
Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν, για τον Ευκλείδη, καθώς θα προσθέσει άλλη µια ωραία φωτογραφία στο
άλµπουµ της υπουργικής ζωής του.
Οσο να το κάνεις, η καµπάνα της Wall Street είναι ξεχωριστή, δεν είναι το... καµπαναριό του χωριού του!
Το Κοινοβούλιο φοράειτα γιορτινά του

❱❱Καραβάκια παντού στη Βουλή, που άρχισε να «ντύνεται» χριστουγεννιάτικα. Ανήµερα του
Προϋπολογισµού το Κοινοβούλιο στόλισε τα παραδοσιακά καραβάκια, ελληνικό χριστουγεννιάτικο ντεκόρ,
στον διάδροµο και στο εντευκτήριο. Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να έρθει και το δεντράκι που επίσης
προστίθεται στον στολισµό, ως η πιο σύγχρονη βερσιόν. Για το Κοινοβούλιο, Προϋπολογισµός και
Χριστούγεννα ήταν από πάντοτε το τέλειο ζευγάρι!
Χαµός µε Φωτήλα
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❱❱3.800 εισιτήρια έκοψε ο Ιάσων Φωτήλας. Ο βουλευτής της Ν.Δ. και ηθοποιός Ιάσων παίζει φέτος για
δεύτερη χρονιά στο θεατρικό έργο «Ψύλλοι στ' αυτιά».
Οι παραστάσεις του στην Πάτρα έχουν σπάσει ταµεία, ξεπερνώντας πολλά ΔΗΠΕΘΕ σε αριθµό εισιτηρίων.
Φίρµα µεγάλη ο Ιάσων.
Προεδρικές ευαισθησίες
❱❱Το ντοκιµαντέρ «Ακούγοντας τη σιωπή / Listen to the silence» της Mariam Chachia (Μάριαµ Τσάτσια) από
τη Γεωργία βράβευσε η Βουλή µε το βραβείο «Ανθρώπινες αξίες», στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας για νέους. Πρόκειται για τη συγκινητική ιστορία ενός παιδιού, του Λούκα, ο οποίος ζει στον
αποµονωµένο κόσµο της κοινότητας των κωφών και προσπαθεί να υλοποιήσει το όνειρό του, που είναι να
το ακούσει ο κόσµος. Το βραβείο απένειµε η βουλευτής Ηλείας Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, εκ
µέρους του Νίκου Βούτση.
Προεδρικές (βουτσικές) ευαισθησίες, µε πολύ ενδιαφέρον όµως.
Τον ενθουσίασε η Παπακώστα
❱❱Πολύ θερµά χαιρέτησε την ανεξάρτητη Κατερίνα Παπακώστα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος
Παππάς, µόλις την είδε στο εντευκτήριο. Οι δυο τους πίστευαν ότι είχαν την ίδια καταγωγή, αλλά ο
υπουργός είναι από τη Λαµία και η Κατερίνα Πειραιώτισσα. Πάντως ο ωραίος Νίκος του ΣΥΡΙΖΑ
ενθουσιάστηκε βλέποντάς την.
(!)
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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Ορέστης Τσανγκ στο πλάι της βουλευτού Καστοριάς Μαρίας Αντωνίου. Οι
δυο τους έπαιξαν σε αγώνα µπάσκετ µε αµαξίδια, στο γήπεδο Αργους Ορεστικού Καστοριάς, την Ηµέρα
των Ατόµων µε Αναπηρία.
Η βουλευτής έδωσε το έναυσµα και ο αγώνας άρχισε παρουσία δεκάδων θαυµαστών των δύο παικτών
του «Survivor».
Η Μαρία Αντωνίου, που ποτέ της δεν είχε δει το τηλεπαιχνίδι, εντυπωσιάστηκε µε την υποδοχή που
επιφύλαξαν οι Καστοριανοί στους δύο πρώην παίκτες του ριάλιτι.
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Ν. Καραµούζης: «Αντέχουν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες»

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών
στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο κ. Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stresstest) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»,
επισήµανε ο Νικόλαος Καραµούζης.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.dimoprasion.gr/
Publication date: 12/12/2017 17:37
Alexa ranking (Greece): 26084
http://www.dimoprasion.gr/?p=103266

Χ. Μεγάλου: «Οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα στο πιο ευνοϊκό
σηµείο από την έναρξη της κρίσης»

Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Οπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, αναφέρει ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα

Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και
να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την
οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλα ενεργειακά
έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή
λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για
να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ, Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Capital Link, ο κ. Κούτρας.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ευ. Τσακαλώτος: «Το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις για
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα»

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, υπογράµµισε ο Ευ.
Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές, όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος, δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και την Τρίτη παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης», σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 (τοπική ώρα) ο κ.
Τσακαλώτος σήµανε τη λήξη των εργασιών της ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές διεθνείς αγορές αναζητά η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης, Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον, ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών.
Γ. Στεργιούλης: «τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects θα συµβάλουν στην ασφάλεια των
πηγών εφοδιασµού»
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
ΕΕ, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την κατάρρευση του παλαιού
µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών ανισορροπιών διεθνώς, όπου
ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος επιχειρηµατικός σχεδιασµός για
τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτοµικής
επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας που θα
ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
Εχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Οµιλία CEO ΕΛΠΕ: Εφαλτήριο η Ενέργεια για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας
Βασικά σημεία παρέμβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο Ετήσιο Capital Link “Invest in
Greece” Forum
(Νέα Υόρκη – The Metropolitan Club, 11/12/2017)
«Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link με θέμα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειμένου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος και αναβαθμισμένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών μονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
με την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με τα
αναμενόμενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συμμετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραμείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδομεί ισχυρές
περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτομικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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[Protagon]: 19ο Capital Link «Invest in Greece»: Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO
της ΕΛΠΕ Γρηγόρη Στεργιούλη
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες».
Αυτό υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, Γρηγόρης Στεργιούλης, κατά την τοποθέτησή
του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι
ο Οµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει τη βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός
κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
-Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός
Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ όµορων
κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
-Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
-Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
-Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: PROTAGON
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Γιώργος Τζιάλλας: Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τουρισµό
Tις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παρουσίασε στην οµιλία
του στο 19ο ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραµµατέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας.
Το Υπουργείο Τουρισµού, επισήµανε, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία
της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων
τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την
αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις
µαρίνες.
Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα που ενθαρρύνουν την
προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται ήδη σηµαντικό
ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων µε σκοπό τη µετατροπή τους και χρήση
τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
Share this...
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Οµιλία CEO ΕΛΠΕ: Εφαλτήριο η Ενέργεια για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας
Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο Ετήσιο Capital Link “Invest in
Greece” Forum

(Νέα Υόρκη – The Metropolitan Club, 11/12/2017)

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
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της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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«Come to Greece για να τη βρεις» «Come to Greece για να τη βρεις»

To µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα προς τους αµερικανούς
επενδυτές ήταν µια ακόµα ενοχλητική στιγµή, στην οποία ο
Πρωθυπουργός της χώρας επέδειξε την ανεπάρκειά του στα
αγγλικά και την επιµονή του να τα προτιµά από τη µητρική
του γλώσσα. Το δε εξωφρενικό είναι ότι το µήνυµα ήταν
µαγνητοσκοπηµένο!
To µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα προς τους αµερικανούς
επενδυτές ήταν µια ακόµα ενοχλητική στιγµή, στην οποία ο
Πρωθυπουργός της χώρας επέδειξε την ανεπάρκειά του στα
αγγλικά και την επιµονή του να τα προτιµά από τη µητρική
του γλώσσα. Το δε εξωφρενικό είναι ότι το µήνυµα ήταν
µαγνητοσκοπηµένο!
Ας πούµε ότι όντως η Ελλάδα είναι η χώρα των ευκαιριών και «όχι γη της ευκαιρίας» όπως του ξέφυγε
του Αλέξη Τσίπρα στο µήνυµά του προς τους αµερικανούς επενδυτές. Ας πούµε ότι οι τελευταίοι θα
προσπέρασαν και την επανάληψη της φαντασίωσης ότι θα έχουµε ανάπτυξη «κοντά στο 2%», που πάλι είπε
ο κ. Τσίπρας, επιµένοντας να διαλαλεί σε διεθνές ακροατήριο τη διαφωνία του µε τα στοιχεία ακόµα και
των πιο αισιόδοξων για το 2017. Αλλά είναι πια ενοχλητική αυτή η εµµονή του Πρωθυπουργού να µιλάει
στα αγγλικά –σε αυτά τα αγγλικά– ακόµα και όταν πρέπει να διαφηµίσει τις αρετές και τον
επαγγελµατισµό της χώρας µας. Και κανείς µάλιστα να µην τον διορθώνει ακόµα και αν µπορεί!
Χρησιµοποιώ τη λέξη Πρωθυπουργός για να τονίσω κάτι που µάλλον διαφεύγει από τον κ. Τσίπρα και τους
υποστηρικτές του: είτε το θέλουµε είτε όχι, είτε το θέλει ο ίδιος είτε όχι, δεν εκπροσωπεί µόνο την
κυβέρνησή του, ή µόνο το κόµµα του, ή µόνο τους ψηφοφόρους του ή φυσικά τον εαυτό του· εκπροσωπεί
τη χώρα ολόκληρη. Οπως λοιπόν θα έπρεπε να ντύνεται καλύτερα –και, ας µη γελιόµαστε,
αναγνωρίζοντας το έλλειµµα από την απουσία γραβάτας φρόντισε να δηµιουργήσει ένα υπερθέαµα
µανικετόκουµπων και ποσέτ–, έτσι θα έπρεπε και να χειρίζεται καλύτερα τη γλώσσα. Την όποια γλώσσα
επιλέγει να χρησιµοποιεί.
Ναι, ο κ. Τσίπρας έχει βελτιώσει τα αγγλικά του από την εποχή του «Frozen War», αλλά τότε εκπροσωπούσε
το κόµµα του και τους αγανακτισµένους του. Πολλοί άλλωστε τον ψήφισαν και γιατί στα αγγλικά τού
«come to Greece για να τη βρεις» αναγνώρισαν τον εαυτό τους. Τώρα όµως εκπροσωπεί τη χώρα. Στο
ανόητο επιχείρηµα ότι το 70% των Ελλήνων τέτοια αγγλικά µιλάει, η απάντηση είναι ότι το 70% των
Ελλήνων δεν είναι (ακόµα) Πρωθυπουργοί.
Ο κ. Τσίπρας είπε να απευθυνθεί στους εκπροσώπους των σηµαντικότερων αµερικανικών funds στο πλαίσιο
του Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη. Σε αυτό το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα ο κ. Τσίπρας διεµήνυσε ότι η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις, είπε πόσο καλά τα πηγαίνουµε,
άρχισε να χρησιµοποιεί και αυτό το «ρ» που του αλλάζει την προφορά όταν µιλάει σε Αµερικανούς, αλλά
µετά ξέφυγε: «Greece is come back… is here… Greece is come back, is here now».
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Το να µην γνωρίζει επαρκώς αγγλικά ο Πρωθυπουργός είναι µεν ένα αντικειµενικό πρόβληµα, αλλά είναι
ένα γνωστό πρόβληµα. Και δεν τον έχει εµποδίσει να κερδίσει δύο φορές εκλογές και να είναι ο
µακροβιότερος Πρωθυπουργός της µνηµονιακής περιόδου. Το πρόβληµα είναι ότι επιµένει να µιλάει σε
αγγλικά που προφανώς δεν γνωρίζει και να απευθύνεται µε αυτά σε σοβαρούς ανθρώπους, από τις
επενδύσεις των οποίων κρίνεται η ανάπτυξη της χώρας – αυτής της χώρας, τη σηµαία της οποίας βάζει
και πίσω του όταν εκφράζεται έτσι.
Γιατί δεν µιλάει στα ελληνικά; Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηγέτης που θα προτιµούσε την ασφάλεια
και τον συµβολισµό της χρήσης της µητρικής γλώσσας. Η εµµονή του µε αυτά τα αγγλικά έχει ώρες ώρες
τα χαρακτηριστικά της αναίδειας.
Το πιο εξωφρενικό, άλλωστε, είναι ότι δεν επρόκειτο καν για µήνυµα σε ζωντανή µετάδοση, οπότε θα
δικαιολογείτο µια στιγµιαία αµηχανία. Ηταν µαγνητοσκοπηµένο το µήνυµα. Αρα οι συνεργάτες του, το
είδαν, το άκουσαν και δεν είπαν να το διορθώσουν. Δεν το κατάλαβαν; Ή απλώς αδιαφόρησαν. Δεν ξέρω
ποιο από τα δύο είναι το χειρότερο.
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19ο Capital Link «Invest in Greece»: Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ
Γρηγόρη Στεργιούλη 19ο Capital Link «Invest in Greece»: Βασικά σηµεία
παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ Γρηγόρη Στεργιούλη

Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου δήλωσε ότι τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν τη βούληση και διαθέτουν τα
εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα
σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος προς χώρες της ΕΕ
Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου δήλωσε ότι τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν τη βούληση και διαθέτουν τα
εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα
σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος προς χώρες της ΕΕ
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες».
Αυτό υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, Γρηγόρης Στεργιούλης, κατά την τοποθέτησή
του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι
ο Οµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει τη βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός
κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
-Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός
Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ όµορων
κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
-Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
-Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
-Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
-Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil», δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας
ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που
υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
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εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί
τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που
διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Οπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε την οµιλία του ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Γρ. Στεργιούλης: Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας

Οµιλία του CEO των ΕΛΠΕ στο 19ο Ετήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα
ενεργειακά projects που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και
αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη
διαφοροποίηση και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη
ως µία ενεργειακά ασφαλή περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως
µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
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Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία
τριετία, µε τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική
παραγωγή να κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην
ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην
ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων
τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού
µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Παναγιωτάκης: Συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους «ψάχνει» η ΔΕΗ
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Επιχειρηµατικές συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους «ψάχνει» η ΔΕΗ, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο
πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
«Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό», σηµείωσε, «διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης έξυπνων µετρητών».
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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[Κέρδος]: Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους
στις περιφερειακές αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους
για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
” Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης “έξυπνων” µετρητών.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Τσίπρας: H Ελλάδα προσφέρει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες
Τσίπρας: H Ελλάδα προσφέρει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες
Η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει,
υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο
«Invest in Greece» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλαδα ειναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, οι θυσίες έχουν καρποφορήσει, η ελληνική
οικονοµία ανακάµπτει, υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες» λέει ο @PrimeministerGR
στο #CLGreekForum pic.twitter.com/BledpKrjN5
— Lena Argiri (@lenaargiri) December 11, 2017
https://platform.twitter.com/widgets.js
Υπ Οικ Παπαδηµητριου: Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές, η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο και την πλήρη εφαρµογή πρ µεταρρυθµίσεων
#CLGreekForum pic.twitter.com/Y34HgpRRI8
— Lena Argiri (@lenaargiri) December 11, 2017
https://platform.twitter.com/widgets.js
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρης Παπαδηµητρίου
συµπλήρωσε ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές, οδεύοντας προς
το 2018. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος τον
Αύγουστο και την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, συµπλήρωσε.
Εν τω µεταξύ, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λένα Αργύρη στο Twitter, ο κ. Παπαδηµητρίου θα
έχει την Τρίτη στην Ουάσινγκτον συνάντηση µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπορ Ρος.
Συναντηση µε τον Υπ Εµπορίου ΗΠΑ Γουιλµπορ Ρος θα εχει την Τρίτη στην Ουασιγκτον ο Υπ
Οικονοµίας Δηµητρης Παπαδηµητριου
— Lena Argiri (@lenaargiri) December 11, 2017
https://platform.twitter.com/widgets.js
Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt που παρακολουθεί το συνέδριο στη Νέα Υόρκη ανέβασε
στο Twitter ότι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε έµφαση στην οµιλία του στις αµερικανικές
επενδύσεις και στο ρόλο των ΗΠΑ ως τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
In remarks to @CapitalLink PM @tsipras_eu emphasizes US investment and America's role as honored
country at TIF 2018 pic.twitter.com/J6FGHHiGTN
— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) December 11, 2017
https://platform.twitter.com/widgets.js
ΠΗΓΗ: ΕΡΤ1, ert.gr
Ρεπορτάζ: Λένα Αργύρη
Σχετικές ειδήσεις: Επαφές Τσακαλώτου στη Ν. Υόρκη µε επενδυτές
Κοστέλο: Διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις επί χρόνια για βιώσιµη ανάκαµψη
Περισσότερα Εδώ!
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Στεργιούλης-ΕΛΠΕ: Επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο της ενέργειας

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την
βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
·
Αγωγούς για τη µεταφορά Φυσικού Αερίου, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης,
από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
·
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
·
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
·
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
·
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας
ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που
υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί
τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που
διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Στεργιούλης: Αρχές του 2019 οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό
«Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link με θέμα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειμένου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος και αναβαθμισμένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
- Αγωγούς για τη μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
- Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
- Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
- Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
- Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών μονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
με την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με τα
αναμενόμενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συμμετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραμείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής κρίσης, υλοποιεί τις
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αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδομεί ισχυρές
περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτομικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Καµπανάκι από Κοµισιόν για «αιώνιες» µεταρρυθµίσεις
Νέα προειδοποίηση ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και δεν θα ολοκληρωθεί
µε την ολοκλήρωση του 3ου Μνηµονίου τον Αύγουστο, αλλά «θα χρειαστεί διατήρηση της
εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά χρόνια ακόµα» απηύθυνε χθες ο
επικεφαλής των ελεγκτών της Κοµισιόν για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο στο 19ο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Από το ίδιο βήµα ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος (φωτό) υποστήριξε ότι «το 2018
σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα», καθώς θα διεξαχθούν συζητήσεις
σχετικά µε τα µέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει
επαρκή ταµειακά αποθέµατα, που θα υποστηρίξουν την «καθαρή» έξοδο από το πρόγραµµα.
Μιλώντας σε ακροατήριο πολυάριθµων ξένων επενδυτών, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα
έχει ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από την οµιλία
του ο υπουργός Οικονοµικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους διάφορων funds, ενώ σήµερα θα σηµάνει τη
λήξη των εργασιών της «Ηµέρας της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ESM στο κουαρτέτο των δανειστών Νικόλα Τζαµαριόλι επανέλαβε
χθες τη θέση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ότι οι ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις και οι ευνοϊκοί
όροι δανεισµού επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Τραπεζική αισιοδοξία
Παράλληλα, αισιόδοξοι ότι υπάρχουν ορατά σηµάδια ανάκαµψης και οι όποιες επιπτώσεις των εποπτικών
αλλαγών και των stress tests θα είναι διαχειρίσιµες για τις ελληνικές τράπεζες εµφανίστηκαν οι
επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών.
Εξάλλου, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής επισήµανε ότι η
ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων έχει αποφέρει φορολογικά έσοδα ύψους
711.000.000 ευρώ.
Μ. Ροζάκος
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους, για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου, µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για τον σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης
επεσήµανε τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου
που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την
αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού
αερίου της Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε
θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης, θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στη ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές
Επιχειρηµατικές συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για επενδυτικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές
αναζητά η ΔΕΗ.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας
στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για
τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών
ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την
επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου
και η ηλεκτροκίνηση.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
" Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»: Πάγος στο success story
Τσακαλώτου από τους θεσµούς

Τσακαλώτος - Τσίπρας διαφήμισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού
στους ξένους κεφαλαιούχους: «Η Ελλάδα αλλάζει, ελάτε να
επενδύσετε»

Στο ίδιο συνέδριο μίλησε όμως εχθές και ο επικεφαλής των
ευρωπαϊκών θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος προειδοποιούσε
δημόσια πως οι μεταρρυθμίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του
2018 και ότι έχουν πολλά ακόμα να γίνουν στα επόμενα πολλά
χρόνια.

Δηλαδή, Τσίπρας και Τσακαλώτος είπαν: "Ελάτε να μας αγοράσετε...
ξεπουλάμε φτηνά... όσο όσο...!"
Είμαστε για 99 χρόνια υπόδουλοι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γερμανία.
Όποιος νομίζει πως, αν δεν μας πάρουν και το βρακί που φοράμε, οι
τοκογλύφοι θα μας αφήσουν να ζήσουμε, είναι βαθιά νυχτωμένος.
Καλλιόπη Σουφλή
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο βήμα του capital link forum στην Νέα
Υόρκη

Τσακαλώτος - Τσίπρας διαφήμισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού
στους ξένους κεφαλαιούχους: «Η Ελλάδα αλλάζει, ελάτε να
επενδύσετε»

Κωστής Πλάντζος

Να σπεύσουν να συμβάλουν στην αναμόρφωση της ελληνικής
οικονομίας και να διεκδικήσουν μέρισμα από την επικείμενη
Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο
Capital Link. Λίγη ώρα νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο
µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η
χώρα µας έχει επανέλθει και «η χώρα της ευκαιρίας» ("the land of opportunity") ανοίγει
διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.

Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης
Τσακαλώτος επιχείρησε να μεταδώσει την εικόνα μιας Ελλάδας που
αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όμως (ώρα Ελλάδος) η χώρα μας θα έχει
την τιμητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως Έλληνας υπουργός
Οικονομικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της
συνεδρίασης (κάτι που πριν έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο
κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
τότε).

Success story οι «θυσίες»
Χθες πάντως, μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής στο «19ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum», ο κύριος Τσακαλώτος τόνισε
ότι ο νέος προϋπολογισμός σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από
μια μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής
και πως αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής δουλειάς της
ελληνικής κυβέρνησης και των μεγάλων θυσιών των Ελλήνων
πολιτών. Και ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του διεμήνυσε στους
επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε μέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα μας.
Στο ίδιο συνέδριο μίλησε όμως εχθές και ο επικεφαλής των
ευρωπαϊκών θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος προειδοποιούσε
δημόσια πως οι μεταρρυθμίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του
2018 και ότι έχουν πολλά ακόμα να γίνουν στα επόμενα πολλά
χρόνια -όπως και προ μιας εβδομάδος ακριβώς που ανέφερε
ευρισκόμενος στην Αθήνα ακόμη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο
πιο προσφόρος όρος» που πρέπει να μεταχειρίζεται κανείς για το
τέλος του 3ου Μνημονίου.
Ο κύριος Τσακαλώτος όμως επικαλέστηκε μια σειρά δεδομένων που
υποστηρίζουν το επιχείρημα της οριστικής εξόδου της χώρας από
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την κρίση και τα προγράμματα, επικαλούμενος την επάνοδο της
χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη μείωση των επιτοκίων
δανεισμού, την αύξηση στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου και στις
ιδιωτικές δαπάνες, καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει με μια
σειρά μέτρα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως
τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηματίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναμορφώσουν την ελληνική οικονομία».

Πηγή
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Tsipras reads a call to US investors in atrocious English
The level of Prime Minister Alexis Tsipras’ aptitude in the English language has often been noted by observers,
usually with more than a touch of sarcasm.
The problem is not only the prime minister’s accent and delivery, but the exceptionally poor English in texts that have
been prepared by associates and that he reads from a teleprompter.
If first impressions count and little things can reveal much, then Tsipras’ videotaped address to the Capital Links
Invest in Greece forum is at the very least a signal to the courted investors that a shoddiness prevails at the highest
level of Greek government, the PM’s office.
The omission of articles is routine, but the statement is rife with grammatical and syntactical errors, such as repeated
errors in number agreement.
The transcript of the nearly three-minute statement in which Alexis Tsipras addressed prospective investors follows.
“Ladies and Gentlemen, dear friends,
In the [sic] previous occasions that I had the honour to address this conference, I tried to communicate the strong
commitment of our administration to put Greek economy back on track and to invite you to be part of our efforts.
Indeed, now I am in a position to say that Greek government [sic] and society efforts have given strong results.
Greek economy [sic] after a multitude [sic] of years in recession, has started to rise again, and the achievements are
obvious.
A growth rate close to two percent is expected for 2017, and according to EU Commission estimations at the high
[sic] of 2.5 percent for 2018.
Unemployment rate [sic] dropped significantly, by six percent since we came in [sic] office.
Foreign dark [presumably meaning direct] investments reached three billion in the first nine months of 2017, up by 69
percent as compared to the same period of 2016.
All this have [sic] led to an over-performance of our fiscal targets [sic]. This macroeconomic improvements [sic] were
also translated into the strengthening of the Greek corporations’ healthiness [sic].
American investor are [sic] one of the larger, the largest contributors [sic] of foreign investments in Greece, so we
expect that they will remain as such in light of investment opportunities, in order to make the most out of our
country’s growth potential.
Our decision for the US to be the honoured country at Thessaloniki the national fair [sic] shows our determination to
foster further the business ties of our countries.
In this respect, we are looking forward to welcome you [sic] in Thessaloniki on September [sic], 2018, to explore the
upcoming investment opportunities in a business-friendly environment .
Before that, in the summer of 18 [sic], Greece will have exited the bailout programme.
In this regard, we are extremely focused on the next chapter of Greece, the upcoming era, beyond austerity and
recession – an era of growth, investments, and of course prosperity.
So dear friends, the land of opportunity is having its gates [sic] wide open for highly profitable investments.
Greece is come back [sic], is here, Greece is come back, is here now, and is calling you to be part of it.
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Έρχεται «έκρηξη» ενεργειακών επενδύσεων

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη
της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
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Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή
ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Αισιοδοξία Καραµούζη - Μεγάλου για την επόµενη ηµέρα στις τράπεζες
Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα των ελληνικών τραπεζών εµφανίστηκαν στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης και ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
Ειδικότερα, ο κ. Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές
και τα stress tests θα είναι "διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο κ. Μεγάλου σηµείωσε ότι οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: "το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού",
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
Χρ. Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
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αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα "να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της" και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη "µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος".
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι "επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί", όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της "θεραπείας", ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
capital.gr
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Παναγιωτάκης: Πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, µε διεθνείς συνεργασίες σε
επενδυτικές ευκαιρίες, ηγέτης στην περιφερειακή αγορά
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ--ΜΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
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Προσλήψεις και νέες οµάδες κρούσης στην ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή
Προσλήψεις και νέες οµάδες κρούσης στην ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή

Εκτός από τα ηλεκτρονικά όπλα, οι δανειστές απαιτούν ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού
Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων. Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ,
απαιτούν τώρα και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις
αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει
να υποστηριχθεί από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του
ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους, για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου, µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για τον σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης
επεσήµανε τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου
που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την
αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού
αερίου της Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε
θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης, θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στη ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
koyyyy

Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και
συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και
προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον
ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως
ελκυστικός τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Read more: http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/844438/kalesma-koyntoyra-gia-ependyseis-stinellada#ixzz512bkUFtU
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ θα συνάψει συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για
τις διεθνείς αγορές
Related Articles
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. " Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο
δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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Αισιοδοξία τραπεζών για οικονοµία και αποτελέσµατα stress test

Του Γιάννη Παπαδογιάννη.
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονομίας, την κατάσταση των τραπεζών
και τα αποτελέσματα του stess test υπογράμμισαν από τη Νέα Υόρκη επιτελικά στελέχη
εγχώριων τραπεζών.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank, Νικόλαος
Καραμούζης, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Capital Link που πραγματοποιείται στη
Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την οικονομία αλλά και το τραπεζικό
σύστημα, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι οι τράπεζες βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι
και καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις, όπως τα υψηλά επίπεδα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη ρευστότητα και την επιστροφή καταθέσεων,
τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου, τη συρρίκνωση των δανειακών
χαρτοφυλακίων αλλά και τις νέες εποπτικές απαιτήσεις, εκφράζοντας ωστόσο την
πεποίθηση ότι όλα τα παραπάνω όπως και το stress test θα αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά.
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και τη
διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς από το πρόγραμμα το
καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών,
τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία, τον δείκτη κάλυψης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις, νιώθω σήμερα περισσότερο
πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και το stress test θα είναι
διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος
στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να
καλύψουν την όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής
δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού».
Μιλώντας επίσης στο συνέδριο της Capital Link ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, τόνισε ότι τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης
είναι πλέον ορατά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάχυσης της ανάκαμψης σε
όλη την οικονομία. Οπως σημείωσε, «πέραν του απόλυτου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ
έχει ιδιαίτερη σημασία η ευρεία συμμετοχή εταιρειών όλων των μεγεθών και τομέων
της οικονομίας σε αυτή την ανάκαμψη, ώστε να μπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην
οικονομία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται από δύο
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οικονομία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται από δύο
χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων μέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της
κερδοφορίας από την αποκλιμάκωση των προβλέψεων». «Το τραπεζικό σύστημα έχει
διανύσει μια πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και
να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία του κλάδου έως τώρα», σημείωσε ο κ.
Φραγκιαδάκης.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος
Μεγάλου, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά
επιταχυνόμενης εξομάλυνσης, με σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά καταθέσεων.
«Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω
μέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και
η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την
πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από το ευρωσύστημα»,
σημείωσε ο κ. Μεγάλου. Απέδωσε τη βελτίωση αυτή στην πολιτική σταθερότητα, στην
αναβάθμιση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και στις αποφασιστικές κινήσεις
που πραγματοποίησαν οι νέες διοικητικές ομάδες των ελληνικών τραπεζών. «Σε κάθε
περίπτωση», τόνισε ο κ. Μεγάλου, «οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε
ευθυγράμμιση με την πορεία της οικονομίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σημείο από
την έναρξη της κρίσης».
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Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018, διαµηνύει ο Κοστέλο

Της Ειρήνης Χρυσολωρά.
Το μήνυμα ότι το τέλος του μνημονίου δεν σημαίνει και το τέλος των υποχρεώσεων
της Ελλάδας, αφού οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια και
όσες έγιναν να μην ανατραπούν, έστειλε χθες από το Capital Link Forum, στη Νέα
Υόρκη, ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο, την ίδια ώρα που ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
μιλούσε για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο.
Επιμένοντας στη γραμμή που είχε κρατήσει την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα,
στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ο κ. Κοστέλο είπε: «Είναι
φανερό πως μια βιώσιμη ανάκαμψη θα απαιτήσει τη συνέχιση της εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων για πολλά χρόνια ακόμη. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση των
μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν
την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος».
Ο κ. Τσακαλώτος, κεντρικός ομιλητής στο γεύμα, παρουσίασε την πιο ρόδινη εκδοχή.
Είπε ότι ο προϋπολογισμός του 2018, που συζητείται στη Βουλή, σηματοδοτεί την
έξοδο της Ελλάδας από μακρά περίοδο προγραμμάτων. «Το επόμενο έτος», σημείωσε,
«θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει
επαρκή αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων
δανεισμού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το
οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της».
Με υποχρεώσεις δημοσιονομικής πειθαρχίας για την Ελλάδα –αν και με μεγαλύτερα
περιθώρια ελιγμών– βλέπει, εξάλλου, την επόμενη μέρα του προγράμματος και η
Deutsche Bank. Σε χθεσινή έκθεσή της για την Ελλάδα εκτιμά, μάλιστα, ότι η ελάφρυνση
του χρέους ή ακόμη και η συμμετοχή στις επανεπενδύσεις του QE της ΕΚΤ είναι πιθανό
να συνδεθούν με την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. H τράπεζα πιθανολογεί
εκλογές το δ΄ τρίμηνο του 2018, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα αλλά πριν από τη
λήψη δημοσιονομικών μέτρων το 2019. Αντιθέτως, η Citi σε σημείωμά της τις
τοποθετεί το φθινόπωρο του 2019, απορρίπτοντας το σενάριο για εκλογές την άνοιξη
του 2018, γιατί –οπως λέει– η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει να τις χάσει.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης μίλησε και ο επικεφαλής της αποστολής του
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Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης μίλησε και ο επικεφαλής της αποστολής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Νικόλα Τζιαμαρόλι, κρατώντας επιφυλακτική
στάση για την ελάφρυνση του χρέους. Περιορίστηκε να πει ότι τα βραχυπρόθεσμα
μέτρα εφαρμόσθηκαν με επιτυχία και αναμένεται να μειώσουν το χρέος κατά 25% ώς
το 2060, χωρίς να κάνει αναφορά σε περαιτέρω μέτρα.
Στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε ότι το
τελευταίο σχήμα οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων ήταν επιτυχές, αφού έφερε
έσοδα πάνω από 711 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2016 έως το τέλος Νοεμβρίου
φέτος, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα σχήματα που είχαν ασήμαντα
αποτελέσματα. Κι αυτό γιατί, κατά τον κ. Πιτσιλή, λειτούργησε η απειλή ελέγχων, με
βάση πληροφορίες που έχει η Αρχή από τις τραπεζικές συναλλαγές.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ μίλησε για επενδύσεις στον τομέα
της ενέργειας, τονίζοντας ότι ήδη επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται με
επιτυχία στην Ελλάδα και ότι νέα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη,
είτε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισ. δολάρια
σε άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας,
ενισχύοντας και τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.
Για την επιδίωξη της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας να βελτιώσει
την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, να ενισχύσει τη
μακροπρόθεσμη αξία τους και να αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου μίλησε η
διευθύνουσα σύμβουλός της Ράνια Αικατερινάρη.
Ο κ. Τσακαλώτος συναντήθηκε την Παρασκευή με εκπροσώπους των τραπεζών
Paribas και JPMorgan. Επίσης, έλαβε μέρος και σε ξεχωριστή συνάντηση, η οποία
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το
συνέδριο με θεσμικούς επενδυτές, εκπροσώπους μεγάλων ξένων funds, μεταξύ των
οποίων: Bluecrest, Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital,
Waterwheel Capital, Graham Capital, Greylock, Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti,
American Century, Caxton, Goldentree, Marathon Asset Management, Prudential, Smithcove
Capital.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ Ενδιαφέρεται για Επιχειρηµατικές Συνεργασίες στις
Περιφερειακές Διεθνείς Αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε
αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση
ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link
που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ.
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B2Green Παναγιωτάκης (ΔΕΗ): Η ΔΕΗ ψάχνει Αµερικάνους συνεταίρους για
Ελλάδα - Βαλκάνια
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
"Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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[NewPost]: Γρ. Στεργιούλης: «Έρχεται έκρηξη ενεργειακών επενδύσεων»
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
· Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
· Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
· Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
· Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWPOST
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους
για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.

" Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.

Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.

Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Κέρδος online 12/12/2017 15:32
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης
µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της
εγκατάστασης έξυπνων µετρητών, δήλωσε.
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Προσλήψεις και νέες οµάδες κρούσης στην ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή
Στην αποτελεσµατική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) το 2018, οι δανειστές έχουν επενδύσει πολλά. Εκτός από νέες
ηλεκτρονικές εφαρµογές, αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις και προφίλ
οφειλετών µε βάση στοιχεία από κάθε οικονοµική τους δραστηριότητα,
απαιτούν αυτή τη φορά και νέες προσλήψεις.
Καλές οι εφαρµογές και το κυνήγι οφειλετών µε σύγχρονα µέσα, αλλά αν δεν µπορούν να υποστηριχθούν
από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό, τα αποτελέσµατα δεν θα µπορέσουν να βελτιωθούν σηµαντικά.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εντός του έτους θα πρέπει να προσληφθούν 28
υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων (µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη βρίσκεται στον «αέρα» προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 418 θέσεων πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης στον κλάδο εφοριακών και 130 θέσεων στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18
Ιανουαρίου 2018.
Άλλα κόλπα
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου, νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη τη
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε τον χρόνο παραγραφής των ανέλεγκτων
υποθέσεων µπορεί να δηµιουργούν περιθώριο πολιτικού σχολιασµού για το κλείσιµο χωρίς έλεγχο ακόµα
και σοβαρών υποθέσεων, αλλά βάζουν τα πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι
σε υποθέσεις δεκαετιών, αλλά θα µπορούν να επικεντρωθούν σε «φρέσκες» υποθέσεις, µε µεγαλύτερες
πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελεύθερων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Με διευρυµένα εργαλεία και αυξηµένο δυναµικό, το επόµενο έτος έχει όλες τις προοπτικές δυνατών
συγκινήσεων για τους φοροφυγάδες. Μένει να αποδειχθεί…

http://newpost.gr/
Publication date: 12/12/2017 15:46
Alexa ranking (Greece): 213
http://newpost.gr/oikonomia/643636/gr-stergioylhs-erxetai-ekrhksh-energeiakwn-e...

Γρ. Στεργιούλης: «Έρχεται έκρηξη ενεργειακών επενδύσεων»
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
· Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
· Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
· Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
· Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
· Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
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αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
TAGS
ΕΛΠΕ
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Έσοδα 711 εκ. από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Ομιλία κ. Γ. Πιτσιλή στο
19ο Annual Capital Link Invest In Greece Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αισιοδοξία Καραµούζη - Μεγάλου για τις τράπεζες
Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα των ελληνικών
τραπεζών εµφανίστηκαν στο 19ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link
στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος
Καραµούζης και ο διευθύνων σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε το capital.gr, ο κ.
Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress
tests θα είναι "διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές
τράπεζες, ενώ ο κ. Μεγάλου σηµείωσε ότι οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται
στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Ο Νίκος Καραµούζης
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: "το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού",
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
Ο Χρήστος Μεγάλου
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
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ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Πηγή: capital.gr

Σχετικά Άρθρα :Οικονοµία
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ περιέγραψε στο συνέδριο της Capital Link τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι
ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως.
Πηγή: Εuro2day.gr
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστέςοι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα και
νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Μ. Παναγιωτάκης: «Η ΔΕΗ ψάχνει Aµερικάνους συνεταίρους για Ελλάδα –
Βαλκάνια»
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές
Επιχειρηµατικές συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για επενδυτικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές
αναζητά η ΔΕΗ.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας
στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για
τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών
ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την
επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου
και η ηλεκτροκίνηση.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
" Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ περιέγραψε στο συνέδριο της Capital Link τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι
ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως.
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους, για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ. Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που
συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι
περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι
νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον
ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου, µε
στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη
στην περιφερειακή αγορά. «Για τον σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα
ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο
δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης, θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στη ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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Παναγιωτάκης: Σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου η
ΔΕΗ
Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους
εταίρους στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και για την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής
ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό
συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. ” Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης “έξυπνων” µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο
δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
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Στεργιούλης: Eπενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει η ενέργεια
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει ο τοµέας της ενέργειας, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύµβουλος
των ΕΛΠΕ, Γρηγόρης Στεργιούλης.
Όπως εξήγησε, κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή
Πύλη», ο τοµέας της ενέργειας αποτελεί «εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας».
Ταυτόχρονα, επισήµανε ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει τη βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα
προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα
σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις
χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά Φυσικού Αερίου, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης,
από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους
Την πρόθεση της ΔΕΗ να συνάψει επιχειρηµατικές συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους, εξέφρασε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο
επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Παναγιωτάξης, πρόκειται για συνεργασίες για τη διερεύνηση επενδυτικών
ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την
επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου
και η ηλεκτροκίνηση.
Περιγράφοντας τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα
παγκοσµίως, ο κ. Παναγιωτάκης τόνισε µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται
µε την κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει
ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον.
Υπογράµµισε, δε, πως η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο
τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην
περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοϊταλικός), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Μ. Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ θα συνάψει συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για
τις διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους
για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές
στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι
νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό από
το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του
στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική
επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. " Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα
και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση
του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης
Στεργιούλης επεσήµανε τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα
σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ,
ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του αποθηκευτικού
και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα
της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην
παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή
αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε,
καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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Μνηµόνια για άλλα 40 χρόνια, «κουτσή» ανάπτυξη και πολιτικά «βαρίδια»
βλέπουν οι ξένοι
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κ. Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η Ελλάδα
εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά ακόµα
χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Πιο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Nicola Giammarioli (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα). Στην
οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ. Νικολά Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον
χρόνια, η σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος
της Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody’s η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κ. Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο ίδιο
συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα Funds
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE’s) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειριαιώς τόνισε πως «το
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ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Οµόλογα αντί …QE
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται
πλέον η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και
αποδοτική επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλους, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ)
των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων. Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε
ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της
κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το στρατηγικό
µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σικάγο και την
Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο πρεσβευτής των ΗΠΑ περιέγραψε
το αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
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χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης “έξυπνων” µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
Κωστής Πλάντζος
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα!
Nέα Υόρκη
Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους υπουργούς Οικονοµίας-Ανάπτυξης
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των µνηµονίων
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για τους
πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα».
Αναφορικά µε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα κάνουν
κινήσεις εντυπωσιασµού».
Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε :
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
“ Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος την φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και
µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσµα,
µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΗΧ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
-ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η

http://www.real.gr/default.aspx?page=home
Publication date: 12/12/2017 15:16

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=650513&catID=14

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την
έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure
benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΔΙAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019-2020 ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΝΤ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ FUND
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.

http://www.news4money.gr/
Publication date: 12/12/2017 15:16
Alexa ranking (Greece): 31202
http://www.news4money.gr/index.php/politics2/item/53619-2017-12-12-13-03-07

Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον», σηµείωσε η κ. Κουντουρά, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Tourism Min Kountoura calls on foreigners to invest in Greece

Tourism Minister Elena Kountoura called on foreigners to carry out investments in Greece and in Greek tourism, while
speaking at Capital Link Ιnvest in Greece Forum that started in New York on Monday.
The minister referred to the stability and development of the Greek economy and the friendly environment for
investments.
The tourism ministry, she said, is implementing a successful national regional tourism policy that seeks to establish
Greece as a world-class tourist destination 365 days a year. Through the achievement of strategic development goals
in tourism policy, with a focus on extending the summer tourism season, penetrating new foreign markets for highincome visitors, promoting new Greek destinations and developing thematic tourism, a new framework for highperforming investments in the tourist market has been created and international interest has been already expressed,
Kountoura said.
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει τη βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου
ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο, ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, ολόκληρη
η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και τη συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Eλληνικά Πετρέλαια θα παραµείνουν ένας
κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό
πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο
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της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την
προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει
κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσοι σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη
τους στη χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται και για επέκταση σε άλλες ενεργειακές
υπηρεσίες
Την θέση πως η ΔΕΗ ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλες ενεργειακές
υπηρεσίες όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση,
εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης.
Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, τόνισε επίσης πως στόχος της ΔΕΗ είναι και η σύναψη επιχειρηµατικών
συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας .
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. «Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο
δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Παναγιωτάκης (ΔΕΗ): Η ΔΕΗ ψάχνει Aµερικάνους συνεταίρους για Ελλάδα Βαλκάνια
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης μιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τομέα παγκοσμίως, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
"Για το σκοπό αυτό, σημείωσε, διερευνούμε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήμανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθμιση του
αποθηκευτικού και διαμετακομιστικού δυναμικού του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος στον τομέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, με εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συμβολή αυτών των έργων, προστιθέμενη στο εύρωστο δυναμικό του
εγχώριου τομέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μανώλης Παναγιωτάκης
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Γρ. Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): «Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο της
ενέργειας»

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
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Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους
για τις διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση.

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης
µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά..

«Για το σκοπό αυτό», σηµείωσε, «διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
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[NewMoney]: «Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες
τα µηνύµατα από τη Νέα Υόρκη
Του Κωστή Πλάντζου
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: NEWMONEY
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Μ. Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε στόχο τις
περιφερειακές διεθνείς αγορές
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης μιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τομέα παγκοσμίως, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σημείωσε, διερευνούμε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο, ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήμανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθμιση του
αποθηκευτικού και διαμετακομιστικού δυναμικού του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος στον τομέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, με εστίαση στην παρούσα φάση σε
θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συμβολή αυτών των έργων,
προστιθέμενη στο εύρωστο δυναμικό του εγχώριου τομέα διύλισης θα συνεισφέρουν
αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ενδιαφερον απο ΔΕΗ για συνεργασιες µε αξιοπιστους εταιρους

Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτι...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές
Επιχειρηµατικές συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους για επενδυτικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές
αναζητά η ΔΕΗ.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας
στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για
τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών
ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την
επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου
και η ηλεκτροκίνηση.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
" Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του
εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στεργιούλης/ ΕΛΠΕ: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια

Στεργιούλης/ ΕΛΠΕ: Εφαλτήριο
επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
Πολιτική

Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες" υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα "Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη",
Δείτε περισσότερα: Sofokleousin
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ] «Εφαλτήριο δυναµικής επανεκκίνησης της οικονοµίας η Ενέργεια»
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα: «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
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καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.

photo: αρχείο
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Στα προ κρίσης επίπεδα τα ελληνικά οµόλογα
Ουσιαστικά η χώρα µπορεί πλέον να δανειστεί χωρίς υπερβολικό και υπέρογκο κόστος.
Το νέο ράλι που καταγράφεται στα ελληνικά οµόλογα έχει ως αποτέλεσµα η απόδοση του 10ετούς να
διαµορφώνεται στα επίπεδα του 2008 (Μάρτιος 2008), όταν -θεωρητικά- η χώρα δεν αντιµετώπιζε
πρόβληµα αποκλεισµού από τις αγορές.
Η διαµόρφωσή τους στο 4,39% σχηµατοποιεί ένα κόστος οριακά ανεκτό για την ελληνική οικονοµία
Η διαµόρφωσή τους στο 4,39% σχηµατοποιεί ένα κόστος οριακά ανεκτό για την ελληνική οικονοµία, ενώ
ενισχύει την προσδοκία ότι τους επόµενους µήνες το δεκαετές θα βρεθεί ακόµη χαµηλότερα.
Σηµαντική είναι και η αποκλιµάκωση των αποδόσεων στα 2ετή οµόλογα, οι οποίες διαµορφώνονται στο
2,222% και στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2009, αλλά και των αποδόσεων στα 5ετή, οι οποίες αγγίζουν
το 3,567% και τα επίπεδα του Νοεµβρίου του 2009.
Έτσι, εκτός απροόπτου, τον Αύγουστο το κόστος δανεισµού από την ελεύθερη διεθνή αγορά θα είναι µεν
µεγαλύτερο από εκείνο της µνηµονιακής χρηµατοδότησης, αλλά προσεγγίζει τα ανώτερα επίπεδα του
κόστους δανεισµού κι άλλων χωρών της Ευρωζώνης.
Βεβαίως, ο δρόµος είναι ακόµη µακρύς και χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις.
Το πολιτικό ρίσκο, ωστόσο, θα παραµένει στο τραπέζι και ίσως αρχίσει να αυξάνεται όσο πλησιάζουµε
στις εκλογές
Η ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων, η δηµοσιονοµική σταθερότητα, η
προσαρµογή επιµέρους ρυθµίσεων στην οικονοµία και βεβαίως η σταθεροποίηση των ελληνικών τραπεζών
µέσω της µείωσης των κόκκινων δανείων θα δώσουν ακόµη ένα ισχυρό σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα
βαδίζει προς την κανονικότητα, χωρίς παλινωδίες και δυσάρεστες εκπλήξεις.
Το πολιτικό ρίσκο, ωστόσο, θα παραµένει στο τραπέζι και ίσως αρχίσει να αυξάνεται όσο πλησιάζουµε
στις εκλογές.
Έτσι και σε πολιτικό επίπεδο οι κινήσεις θα πρέπει να είναι προβλέψιµες και οι όποιες εξελίξεις χωρίς
ένταση και δραµατικούς τόνους.
Οι εκθέσεις και οι εκτιµήσεις που χαλάρωσαν την πίεση
Τη Δευτέρα η Deutsche Bank σε έκθεσή της τόνισε πως επιτέλους υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για
την Ελλάδα και πως οι προοπτικές για το 2018 παραµένουν θετικές, αν και επεσήµανε ότι ο δρόµος προς
την οµαλοποίηση θα παραµείνει µακρύς και δύσκολος.
Από τη µεριά της, η Capital Economics σηµείωσε πως η ελληνική κρίση έχει υποχωρήσει και η ελληνική
κυβέρνηση ενδεχοµένως να µπορέσει να βγει από το πρόγραµµα διάσωσης τον επόµενο Αύγουστο, όπως
έχει προγραµµατιστεί, αν και προέβλεψε ότι η έξοδος δεν θα είναι «καθαρή».
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, η πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων θα ενθαρρύνει την Ελλάδα
να προχωρήσει σε νέα δοκιµαστική έξοδο στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Η Global Capital εκτίµησε πρόσφατα ότι το swap ανοίγει στην Ελλάδα την πόρτα για έκδοση 3ετούς και
7ετούς οµολόγου το 2018, καθώς η πολύ επιτυχηµένη ανταλλαγή που ξεπέρασε τα 25 δισ. ευρώ οµαλοποιεί
έντονα την καµπύλη της χώρας.
Από τη µεριά του, ο Philip Brown, αναλυτής της Citigroup, τόνισε µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece»
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ότι «καθώς προχωράµε σε ένα περιβάλλον αυξανόµενων
αποδόσεων στο επόµενο έτος, τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου είναι σε θέση να δώσουν εκ νέου
στους επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ».
Ο Henrik Johnsson, αναλυτής της Deutsche Bank, επεσήµανε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην
όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Η Handelsblatt...
Η γερµανική εφηµερίδα «Handelsblatt» επισηµαίνει σήµερα πως «η εµπιστοσύνη των επενδυτών σε οµόλογα
του Ελληνικού Δηµοσίου αποκαθίσταται», τονίζοντας µάλιστα ότι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS
χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως τις «κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις για το 2018».
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Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, πριν από το τέλος του προγράµµατος προσαρµογής τον Αύγουστο η Ελλάδα
σχεδιάζει την έκδοση δύο ή τριών τίτλων µε σκοπό να αντλήσει από τις αγορές περίπου 6 δις ευρώ.
Η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο. Μέχρι σήµερα όµως οι οίκοι
αξιολόγησης δεν αναβαθµίζουν τα ελληνικά οµόλογα, γεγονός που σηµαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει
κι άλλα βήµατα για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης πριν θέσει τέλος στην εξάρτηση από τους
δανειστές και αρχίσει και πάλι να αναχρηµατοδοτείται στις αγορές.
Για τολµηρούς επενδυτές, ωστόσο, τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ευκαιρία.
Αν το πρόγραµµα προσαρµογής παραµείνει σε τροχιά, τότε ίσως οι επόµενοι µήνες αποδειχθούν ακόµα πιο
επικερδείς.
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Αναθέρµανση ενδιαφέροντος στον τοµέα έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο
Ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, Γρηγόρης Στεργιούλης, µίλησε στο συνέδριο της
Capital Link για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη
Τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού
αερίου που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοϊταλικός),
καθώς και από την αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του
σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας, επεσήµανε ο διευθύνων
σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης.
Ειδικότερα, µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη,
αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
«Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη» τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
www.bankingnews.gr

http://www.usay.gr/index.php
Publication date: 12/12/2017 15:00
Alexa ranking (Greece): 721
http://www.usay.gr/article/212028/basika_simeia_parembasis_toy_ceo_tis_elpe_grig...

Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο
Ετήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.

Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός
Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ όµορων
κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
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κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ usay.gr ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
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Ενδιαφέρον από ΔΕΗ για συνεργασίες µε αξιόπιστους εταίρους
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για
τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. " Για το σκοπό αυτό,
σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω
και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών.
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο
δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ.
Στεργιούλης.
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ΔΕΗ: Ενδιαφέρον για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε
αξιόπιστους εταίρους

Ο Μ. Παναγιωτάκης µίλησε στο φόρουµ της Capital Link για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές
διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον, ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. «Για τον σκοπό αυτό
διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της
εγκατάστασης “έξυπνων” µετρητών», δήλωσε.
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Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό

Την απηύθυνε από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον», σηµείωσε η κ. Κουντουρά, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
συνοδεύεται µε ήχους από τους ύµνους στην χούντα του πατέρα κουντουρά.
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα

Το 2018 σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία επαρκών αποθεμάτων, τα οποία θα επιτρέψουν
την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή
έξοδο» στις αγορές.

Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ.
Τσακαλώτος σημείωσε πως το επόμενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ συμπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει
τη δημόσια χρηματοδότηση σε «πολλά υποσχόμενους» τομείς οικονομικής
δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναμορφώσουν την ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης -τόσο στους
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις- καθώς και για μειούμενη τάση στην
ανεργία.
Ο υπουργός Οικονομικών επέμεινε ότι «καθώς μπαίνουμε στο στάδιο της
ανάκαμψης, οι προσπάθειές μας θα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των
προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα
της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο
Ετήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της
Ενέργειας, ο οποίος ...
Διαβάστε περισσότερα στο usay.gr
Δείτε επίσης:
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Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών
συνεργασιών για περιφερειακές διεθνείς αγορές
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, περιέγραψε τις προκλήσεις που
συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους
για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό», σηµείωσε, «διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της
εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
www.bankingnews.gr
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Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό

Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον», σηµείωσε η κ. Κουντουρά, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Πρόσκληση Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό για επενδύσεις στην
Ελλάδα
Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
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Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Η κ. Κουντουρά
προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα και να
επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο […]
The post Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό appeared first on PatrisNews Εφηµερίδα Πατρίς Ηλείας.
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Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό

Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον», σηµείωσε η κ. Κουντουρά, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο για την οικονοµία ο τοµέας της ενέργειας

Eurokinissi/

Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την
βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα
ενεργειακά projects που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
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ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison,
ενώ το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα
παραµείνουν ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ
Ευρώπης, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας
προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης,
υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί
ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων.
Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό
που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Στεργιούλης: Η Ενέργεια εφαλτήριο για την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη
της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή
ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
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προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Στεργιούλης: Έρχεται έκρηξη ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», εκτιµώντας παράλληλα ότι αναµένεται εκτίναξη επενδύσεων για δηµιουργία
µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Όπως επισήµανε, ο Όµιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου
να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός
διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
* Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
* Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
* Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
* Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
* Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα «Ελληνικά Πετρέλαια»θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Τσακαλωτος σε επενδυτες: Η Ελλαδα βγαινει απο το µνηµονιο

Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σήµερα
στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, υπογράµµισε ο Ευ.
Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τό...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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[Η Καθηµερινή]: Αισιοδοξία τραπεζών για οικονοµία και αποτελέσµατα stress
test
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονοµίας, την κατάσταση των τραπεζών και τα αποτελέσµατα
του stess test υπογράµµισαν από τη Νέα Υόρκη επιτελικά στελέχη εγχώριων τραπεζών.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας
χθες στο συνέδριο της Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
οικονοµία αλλά και το τραπεζικό σύστηµα, παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει.
Ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι οι τράπεζες βρίσκονται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλούνται να
αντιµετωπίσουν µια σειρά από προκλήσεις, όπως τα υψηλά επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τη
ρευστότητα και την επιστροφή καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου, τη
συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων αλλά και τις νέες εποπτικές απαιτήσεις, εκφράζοντας
ωστόσο την πεποίθηση ότι όλα τα παραπάνω όπως και το stress test θα αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά.
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς από το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία, τον δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και το stress test θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές
διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή τους θέση µέσω
εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 12/12/2017 14:35
Alexa ranking (Greece): 258
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/341548-%C2%ABkoutsi%C2%BB-ana...

«Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα
µηνύµατα από τη Νέα Υόρκη
Του Κωστή Πλάντζου
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ.Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο
ο Fitch αναβάθµισε την χώρα µας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται
ρύθµιση του χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται
πια ο κίνδυνος να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody’s η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE’s) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
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Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται
πλέον η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και
αποδοτική επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ)
των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων. Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε
ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της
κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και
την Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
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χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
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Capital Link Forum: Ποιοι βλέπουν ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.
Της Δήµητρας Καδδά Η κυβέρνηση αναζητεί επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αντλώντας
στήριξη από την τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση και παρέχοντας δεσµεύσεις για την εφαρµογή
των συµφωνηθέντων.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall
Street Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons κα.
Συνεχής εποπτεία Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των θεσµών από πλευράς Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε
και από την Νέα Υόρκη την θέση του για έναν µακρύ δρόµο µεταρρυθµίσεων.
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο για την οικονοµία ο τοµέας της ενέργειας

Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την
βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα
ενεργειακά projects που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon, καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. IGB, IBR, ITB, IBS, IRH.
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης FSRU.
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edon, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα
παραµείνουν ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ
Ευρώπης, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας
προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης,
υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί
ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων.
Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό
που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.

http://www.tsantiri.gr/
Publication date: 12/12/2017 14:29
Alexa ranking (Greece): 1676
http://www.tsantiri.gr/politiki/prosklisi-kountoura-gia-ependuseis-ston-elliniko-touri...

Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Την απηύθυνε από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον», σηµείωσε η κ. Κουντουρά, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Η έξοδος από τα Μνηµόνια δεν είναι παίξε-γέλασε: Τα “µυστικά” ενός
συνεδρίου της Νέας Υόρκης
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το
διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων.
Διαβάστε όλο το άρθρο
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Public revenues head: 711 mln€ collected in latest voluntary undeclared incomes program
By G. Kouros
gkouros@naftemporiki.gr
The head of Greece's independent public revenues authority told an audience in New York City on Monday that a
voluntary income declaration scheme launched in the still-bailout dependent country this year has generated revenues
of 711 million euros for state coffers.
The head of the authority (AADE), Giorgos Pitsilis, spoke at the annual Capital Link conference in the US metropolis,
an event also attended by Greece's top finance ministry leadership.
He added that the third successive such income declaration program over the last decade was, by far, the most
effective, in terms of revenues, despite being burdened with the highest tax co-efficient on undeclared income.
Pitsilis said his public revenues entity, itself a memorandum-mandated obligation that was established on Jan. 1,
2017, relies heavily on data collected from bank transactions in the country. Moreover, he said stepped up audits
using the latest state-of-the-art technology will now aim to combat what he called deceptive accounting practices by
Greece-based businesses.
Data from bank transactions overseas will also be employed, he said, along with all information from the customs
bureau relying exclusively on electronic import-export clearances.

http://www.capital.gr/
Publication date: 12/12/2017 14:25
Alexa ranking (Greece): 132
http://www.capital.gr/agores/3260525/neo-rali-sta-ellinika-omologa-se-epipeda-ma...

Νέο ράλι στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδα Μαρτίου 2008 η απόδοση του
10ετούς
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Ολοένα και περισσότερα νέα ρεκόρ καταγράφουν τα ελληνικά ομόλογα από την ημέρα της ολοκλήρωσης
του swap και της έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων ομολόγων από την ανταλλαγή, με την απόδοση
στο 10ετές σήµερα να πέφτει κάτω από το 4,4% για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2008.
Οι θετικότερες εκθέσεις των διεθνών οίκων για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα σε
συνδυασμό με τις δηλώσεις των ξένων funds και επενδυτικών τραπεζών, δίνει σήμερα νέα πνοή στην ήδη
έντονα βελτιωμένη εικόνα της αγοράς των ελληνικών ομολόγων, στέλνοντας όλες τις διάρκειες σε
εντυπωσιακό ράλι.
Πιο αναλυτικά, στο 4,39% και με πτώση κοντά στο 3% διαμορφώνεται η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
ομολόγου, επίπεδα που δεν έχουν σημειωθεί από τις 20 Μαρτίου του 2008, πολύ πριν το ξέσπασμα της
ελληνική κρίσης χρέους, ενώ η βελτίωση το τελευταίο δίμηνο και από τα επίπεδα του 5,6% ξεπερνά το
21%.
Σημαντική είναι και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα 2ετή ομόλογα, οι οποίες διαμορφώνονται στο
2,222% και στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2009, αλλά και των αποδόσεων στα 5ετή οι οποίες αγγίζουν
το 3,567% και τα επίπεδα του Νοεµβρίου του 2009.
Χθες η Deutsche Bank σε έκθεσή της τόνισε πως επιτέλους υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για την
Ελλάδα και πως οι προοπτικές για το 2018 παραμένουν θετικές., αν και επεσήμανε ότι ο δρόμος προς την
οµαλοποίηση θα παραµείνει µακρύς και δύσκολος.
Από την πλευρά της η Capital Economics, σημείωσε πως η ελληνική κρίση έχει υποχωρήσει και η ελληνική
κυβέρνηση ενδεχομένως να μπορέσει να βγει από το πρόγραμμα διάσωσης τον επόμενο Αύγουστο, όπως
έχει προγραµµατιστεί, αν και προέβλεψε ότι η έξοδος δεν θα είναι "καθαρή".
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα ενθαρρύνουν την
Ελλάδα να προχωρήσει σε νέα δοκιμαστική έξοδο στις αγορές το αμέσως επόμενο διάστημα. Η Global
Capital εκτίμησε πρόσφατα ότι το swap ανοίγει στην Ελλάδα την πόρτα για έκδοση 3ετούς και 7ετούς
ομολόγου το 2018 καθώς η πολύ επιτυχημένη ανταλλαγή που ξεπέρασε τα 25 δισ. ευρώ, ομαλοποιεί έντονα
την καµπύλη της χώρας.
Από την μεριά του, ο Philip Brown, αναλυτής της Citigroup, τόνισε μιλώντας στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece"
Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ότι καθώς προχωράμε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων
αποδόσεων στο επόμενο έτος, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι σε θέση να δώσουν ξανά στους
επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ"
Ο Henrik Johnsson, αναλυτής της Deutsche Bank, επεσήμανε πως το 2017 είδαμε πραγματική εξέλιξη στην
όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σημειώνει σήμερα πως η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου αποκαθίσταται, τονίζοντας μάλιστα ότι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS
χαρακτηρίζουν τα ελληνικά ομόλογα ως τις "κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις για το 2018", μία έκθεση
είχε παρουσιάσει το Capital.gr την περασµένη εβδοµάδα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, πριν από το τέλος του προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο η Ελλάδα
σχεδιάζει την έκδοση δύο ή τριών τίτλων με σκοπό να αντλήσει από τις αγορές περίπου 6 δις ευρώ. Η
αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο με ένα επταετές ομόλογο. Μέχρι σήμερα όμως οι οίκοι
αξιολόγησης δεν αναβαθμίζουν τα ελληνικά ομόλογα. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει κι άλλα
βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης πριν θέτει τέλος στην εξάρτηση από τους δανειστές και
αρχίσει και πάλι να αναχρηµατοδοτείται στις αγορές. Για τολµηρούς επενδυτές ωστόσο τα υψηλά επιτόκια
αποτελούν ευκαιρία. Αν το πρόγραμμα προσαρμογής παραμείνει σε τροχιά τότε ίσως οι επόμενοι μήνες
αποδειχθούν ακόµα πιο επικερδείς.
οµόλογα
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Γρ. Στεργιούλης: Η ενέργεια εφαλτήριο δυναµικής επανεκκίνησης της
οικονοµίας

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ µίλησε στο 19ο συνέδριο
Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη».
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες». Αυτό υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος
της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα
«Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει τη
βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά
projects που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
-Αγωγούς για τη µεταφορά φυσικού αερίου, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από
χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
– Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
– Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
– Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
– Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για
δηµιουργία µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές
ανακάλυψης κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη
που εάν επιβεβαιωθεί θα ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει
καθοριστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison,
ενώ το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil», δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι
το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που
υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και τη συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά. Αναφέρθηκε ακόµη στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των
συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των
συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων
τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού
µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα
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Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα
παραµείνουν ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
και της ΝΑ Ευρώπης, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής
ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό
πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο
της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση
σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία
εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
Δείτε ακόµη: O Γρηγόρης Στεργιούλης µιλάει αποκλειστικά στο Fortune για την επόµενη µέρα
των ΕΛΠΕ
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#Greece_is_comeback και το twitter γελάει µε τον Αλέξη Τσίπρα (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)
#Greece_is_comeback και το twitter γελάει µε το κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα προς τους
επενδυτές της Wall Street απηύθυνε µέσω βίντεο, ο οποίος χαρακτήρισε ως «χώρα της
ευκαιρίας» της Ελλάδα.
H Ελλάδα «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στο
βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link, που λαµβάνει χώρα στη
Νέα Υόρκη.
Όµως µιλώντας στα αγγλικά, αυτό που δεν έµεινε ασχολίαστο ήταν το νέο γλωσσικό ολίσθηµα. «Greece is
come back… is here… Greece is come back, is here now», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Πώς η τρόικα προσπαθεί να παγώσει τις
επενδύσεις στην Ελλάδα
Όταν δεν βγαίνουν οι λέξεις, δυσκολεύεται ο Αλεξης.
Με αγγλικά... δηµοτικού έστειλε µήνυµα ο Τσίπρας στους
επενδυτές#Greece_is_comebackhttps://t.co/n3YctpbGo0 pic.twitter.com/lFYx7cm2hL
— Οµάδα Αλήθειας (@omadaalithias) December 12, 2017
Δείτε τι του «έσουραν»:
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Μνηµόνια για άλλα 40 χρόνια, «κουτσή» ανάπτυξη και πολιτικά «βαρίδια»
βλέπουν οι ξένοι
Επενδυτικό συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη

Μετά από 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ «φυσάνε και το γιαούρτι» οι ξένοι επενδυτές «Μυρίστηκαν» 100 δισ. κόκκινα δάνεια τα funds και θέλουν να αγοράσουν
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κ. Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές
για πολλά ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή
δικαιοσύνης».
Πιο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Nicola Giammarioli (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα). Στην
οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ. Νικολά Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον
χρόνια, η σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος
της Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody’s η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κ. Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο ίδιο
συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα Funds
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE’s) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
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Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειριαιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Οµόλογα αντί …QE
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται
πλέον η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και
αποδοτική επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλους, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των
αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το στρατηγικό
µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σικάγο και την
Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
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Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο πρεσβευτής των ΗΠΑ περιέγραψε
το αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης “έξυπνων” µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
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Στεργιούλης/ ΕΛΠΕ: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες" υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα "Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη", εκτιµώντας παράλληλα ότι αναµένεται εκτίναξη επενδύσεων για
δηµιουργία µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Όπως επισήµανε, ο Όµιλος "Ελληνικά Πετρέλαια" έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός
διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
* Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
* Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
* Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
* Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
* Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις "σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο", κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
"Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil" δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα "Ελληνικά Πετρέλαια"θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: "Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση".
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
"Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα",
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Τρέχουν για να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες
Τ
ο δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα.
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις για ψήφιση πριν τις εορτές βρίσκονται η διάταξη για τις απεργίες η οποία κατατέθηκε
και στην συνέχεια αποσύρθηκε και µένει σε εκκρεµότητα και η αναµόρφωση των κοινωνικών επιδοµάτων
µε βάση όσα συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Το «χρονικό παράθυρο» για νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι πολύ µικρό . Τούτο διότι χθες ξεκίνησε στην
ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 ( που είναι ένα από τα
προαπαιτούµενα) η οποία θα ολοκληρωθεί µε στις 19 του µήνα . από εκεί µένουν µόνο τέσσερις µέρες πριν
κλείσει η Βουλή.
Μετά τις εορτές θα υπάρχει ένα ακόµη πιεστικό δεκαήµερο από τις 3 µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου για να
ψηφιστούν όπου είναι απαραίτητο τα τελευταία προαπαιτούµενα . Στην λήξη της προθεσµίας που θα
συνεδριάσει για πρώτη φορά τον νέο χρόνο η οµάδα εργασίας της Ευρωζώνης ( Euroworking Group ) για να
εξετάσει την πρόοδο υλοποίησης των προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης . Αν σε αυτήν την
συνεδρίαση η Ελλάδα δεν πάρει την πρώτη έγκριση υλοποίησης των προαπαιτούµενων τα πράγµατα
δυσκολεύουν.
Τούτο διότι πριν την συνεδρίαση του συµβουλίου υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να
υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο για να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης από την Commission Το κείµενο
αυτό µαζί µε την θετική εισήγηση και των ευρωπαίων τεχνοκρατών θα οδηγήσει στην πολιτική απόφαση
για το κλείσιµο της αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης.
Παράλληλα βέβαια µε τις- πιο δύσκολες- νοµοθετικές διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν και όσα θέµατα
αποµένουν και χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα για θεωρηθούν και αυτά
ολοκληρωµένα .
Αν όλα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραµµα η επόµενη δόση του δανείου η οποία σε µεγάλο βαθµό θα
προστεθεί στο αποθεµατικό για µετά το πρόγραµµα αναµένεται να εκταµιευθεί λίγο µετά τα µέσα του
Φεβρουαρίου.

http://www.analystsforchange.org/
Publication date: 12/12/2017 14:16
Alexa ranking (Greece): 5343
http://www.analystsforchange.org/2017/12/blog-post_731.html?utm_source=feedb...

Η έξοδος από τα Μνηµόνια δεν είναι παίξε-γέλασε: Τα “µυστικά” ενός
συνεδρίου της Νέας Υόρκης

H υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά στο 19ο Ετήσιο Φόρουµ της
Capital Link για επενδύσεις στην Ελλάδα στο Metropolitan Club, στη Νέα
Υόρκη, Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017. Δεξιά ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι
Πάϊατ.
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για
την ελληνική οικονοµία. Το διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του
Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες των
εντυπώσεων.
Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες
επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των διεθνών αγορών, από
Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει
των Μνηµονίων και των Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να
συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και στη µετα-µνηµονιακή
εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι
άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους
πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως, όταν
οµιλούν για πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες»
και «παρθένες» οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ως
δια µαγείας. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση… Δεν
βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταµό από τη µία µέρα στην άλλη…
Κυβέρνησαν πριν τα Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι
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Κυβέρνησαν πριν τα Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι
µαζί, πιασµένοι χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους
ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά δεν είχε πιστέψει
ότι η χώρα ήταν υπό «οικονοµική κατοχή» µετά το πρώτο Μνηµόνιο που
υπέγραψε ο εξοχότατος Γεώργιος Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε
ότι κρατούσε ολόκληρη την Ευρώπη στο χέρι, αφού ήταν εκτεθειµένη
στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων. Έτσι, τα
έκαναν και οι «σύντροφοι» οι Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την
ευκαιρία µίας «δικαίωσης» µε την έξοδο, παρά το γεγονός ότι φόρτωσαν
και αυτοί τη χώρα µε δανεικά.
Ήταν ο µοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ. Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονοµίας µέχρι
το 2009, ήταν µέλος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η
άνευ προηγουµένου διαφθορά. Αλλά, είναι µοιραίος για τη διαχείριση
της κρίσης. Όπως έγραψα και στο βιβλίο µου, «Τρόικα, ο δρόµος προς
την καταστροφή», τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο
ολκής, και είχε την ατυχία να διαθέτει …οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι
θυσίες του λαού πιάνουν τόπο και η χώρα «σπάει τα δεσµά», αλλά την
ίδια στιγµή εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για µετά την 1η
Αυγούστου όταν εκπνεύσει το παρόν Μνηµόνιο.
Ο τρόµος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη κατάσταση της
οικονοµίας είναι αυτός: ανησυχούν µην αρχίσουν οι διορισµοί και οι
αυξήσεις. Θα είναι λένε τορπίλη στα θεµέλια της οικονοµίας. Ο καθένας
έχει τις απόψεις του, άρα δικαιούµαι και εγώ: Διορισµοί δεν χρειάζονται
-είναι ήδη πολλοί οι δηµόσιοι υπάλληλοι- αλλά µία µικρή αύξηση πρέπει
να γίνει. Έστω και σαν επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού.
Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο του 2010 είναι απερίγραπτο.
Τα Μνηµόνια µετέτρεπαν τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα
πράγµατα…
Η Ελλάδα, όπως ακούσαµε, βγαίνει από τα Μνηµόνια, αλλά απαιτείται
σύνεση. Και αγάπη για την Πατρίδα. Δεν φτάνει να είµαστε Έλληνες,
ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάµε την Ελλάδα. ‘Η αν
θέλετε, πρέπει να αγαπήσουµε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουµε
όπως ο διάολος το λιβάνι νέα εµπλοκή µε το ΔΝΤ και τους χωρίς
αισθήµατα µηχανισµούς των Ευρωπαίων.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο αρχηγός της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου,
πρέπει να σχηµατίσουν µέτωπο για τη σωτηρία της οικονοµίας και να
προστατεύσουν την Ελλάδα από τους άρπαγες γείτονες της, µε
επικεφαλής την Τουρκία… Μόνο έτσι ίσως ξεχάσουν οι πολίτες τα
ανοµήµατα και τις ευθύνες των πολιτικών.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://mignatiou.com/2017/12/i-exodos-apo-ta-mnimonia-den-inepexe-gelase-ta-mistika-enos-sinedriou-tis-neas-iorkis/

Δηµοσιεύτηκε σε: Άρθρα - Αναλύσεις , Οικονοµία - Πολιτική
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο
Facebook
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Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον», σηµείωσε η κ. Κουντουρά, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Γ.Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας ο τοµέας της Ενέργειας

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο»
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της
Ενέργειας, ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο
Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο
συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα
ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου
να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα
σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα

http://www.worldenergynews.gr/
Publication date: 12/12/2017 14:08
Alexa ranking (Greece): 11158
http://www.worldenergynews.gr/index.php/2016-09-23-09-14-04/item/16703-g-ster...

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Στεργιουλης-ΕΛΠΕ: Επενδυτικες ευκαιριες στον χωρο της ενεργειας

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν: ·
Αγωγούς για τη
µεταφορά Φυσικού Αερίου, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός Ε.Ε.
(Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Θεσµοι: Μακρυς ο δροµος των µεταρρυθµισεων

Επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού προσπαθεί να δελεάσει η ελληνική κυβέρνηση "πατώντας" στην
τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση και παρέχοντας δεσµεύσεις για την εφαρµογή των
συµφωνηθέντων.
Χθες, ο υπουργός οικονοµικών είχε συναντήσεις µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα
funds στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Σήµερα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει επίσης η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Ο ΥΠΟΙΚ κατά την χθεσινή οµιλία του αναφέρθηκε στον προϋπολογισµό που βρίσκεται στο στάδιο της
έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια
µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογή...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Αισιοδοξία τραπεζών για οικονοµία και αποτελέσµατα stress test

Αισιοδοξία τραπεζών για οικονοµία και αποτελέσµατα stress
test
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονοµίας, την κατάσταση των τραπεζών και τα αποτελέσµατα
του stess test υπογράµµισαν από τη Νέα Υόρκη επιτελικά στελέχη εγχώριων τραπεζών.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης, µιλώντας
χθες στο συνέδριο της Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, εµφανίστηκε αισιόδοξος για την
οικονοµία αλλά και το τραπεζικό σύστηµα, παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει.
Ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι οι τράπεζες βρίσκονται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλούνται να
αντιµετωπίσουν µια σειρά από προκλήσεις, όπως τα υψηλά επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, τη
ρευστότητα και την επιστροφή καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου, τη
συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων αλλά και τις νέες εποπτικές απαιτήσεις, εκφράζοντας
ωστόσο την πεποίθηση ότι όλα τα παραπάνω όπως και το stress test θα αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά.
«Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς από το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία, τον δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και το stress test θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές
διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή τους θέση µέσω
εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού».
Μιλώντας επίσης στο συνέδριο της Capital Link ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης, τόνισε ότι τα σηµάδια οικονοµικής ανάκαµψης είναι πλέον ορατά, υπογραµµίζοντας τη
σηµασία της διάχυσης της ανάκαµψης σε όλη την οικονοµία. Οπως σηµείωσε, «πέραν του απόλυτου
ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιρειών όλων των µεγεθών και
τοµέων της οικονοµίας σε αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δύο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων». «Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η
επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την
επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα», σηµείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου,
υπογράµµισε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε
σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά καταθέσεων.
«Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα», σηµείωσε ο κ. Μεγάλου. Απέδωσε τη βελτίωση αυτή στην πολιτική σταθερότητα, στην
αναβάθµιση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και στις αποφασιστικές κινήσεις που πραγµατοποίησαν
οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών τραπεζών. «Σε κάθε περίπτωση», τόνισε ο κ. Μεγάλου, «οι
προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο
πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης».
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Στεργιούλης-ΕΛΠΕ: Επενδυτικές ευκαιρίες στον χώρο της ενέργειας
Οµιλία του CEO στο 19ο ετήσιο Capital Link «Ιnvest in Greece» Forum

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την
βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
·
Αγωγούς για τη µεταφορά Φυσικού Αερίου, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης,
από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
·
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
·
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
·
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
·
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας
ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που
υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της
ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί
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τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που
διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.

Σχόλια αναγνωστών (0)
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει τη βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου
ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο, ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, ολόκληρη
η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και τη συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Eλληνικά Πετρέλαια θα παραµείνουν ένας
κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό
πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο
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της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την
προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει
κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσοι σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη
τους στη χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Άνοιξε η κουβέντα για το χρέος: Δηµόσια διαφωνία ESM-Κοµισιόν, το µήνυµα
Λαγκάρντ
Με τη δηµόσια διαφωνία µεταξύ του Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) και του Νικολά Τζιαµαριόλι (ESM) άνοιξε
η συζήτηση για τα πρόσθετα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, η επίσηµη έναρξη εφαρµογής των οποίων
τοποθετείται αµέσως µετά την επικύρωση της τρίτης αξιολόγησης από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Θέση στις εξελίξεις έχει λάβει και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, µε συνέντευξή της σε ιταλική εφηµερίδα
προ δυο ηµερών.
Οι εκπρόσωποι του ESM και της Κοµισιόν εξέφρασαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, όσον αφορά τη
διαχείριση του ελληνικού χρέους στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Capil Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο
µίλησαν, µεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος.
Αναφερόµενος στο ελληνικό Δηµόσιο χρέος, ο Νικόλα Τζιαµαριόλι δήλωσε ότι αυτό που έχει σηµασία δεν
είναι τόσο πολύ το απόθεµά του αλλά οι ακαθάριστες ανάγκες χρηµατοδότησής του.
«Για να διατηρηθούν οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες υπό έλεγχο, η Ελλάδα θα πρέπει να εµµείνει
στην πορεία πρωτογενών πλεονασµάτων, για την οποία έχει δεσµευθεί»,
είπε, µεταξύ άλλων, ενώ συµπλήρωσε ότι ο ESM υλοποίησε φέτος µε επιτυχία τα λεγόµενα βραχυπρόθεσµα
µέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Ο ESM, είπε, εκτιµά ότι τα µέτρα αυτά θα µειώσουν τον λόγο του χρέους
προς το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060 και κατά περίπου τις ακαθάριστες
χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας προς το ΑΕΠ κατά περίπου έξι ποσοστιαίες µονάδες, περισσότερο από
ότι προβλεπόταν αρχικά.
Από την άλλη πλευρά ο Ντέκλαν Κοστέλο µιλώντας στο ίδιο συνέδριο έκανε σαφή µνεία στην ενεργοποίηση
της επόµενης οµάδας µέτρων ελάφρυνσης αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις 22
Ιανουαρίου, λέγοντας ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και την επίτευξη της
τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι
το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο
για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να
διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Στο ίδιο θέµα είχε παρέµβει µε συνέντευξή της η Κριστίν Λαγκάρντ υποστηρίζοντας ότι:
«Έχουµε µια πολύ ξεκάθαρη θέση: βασιζόµενο σε συγκεκριµένα στοιχεία, το συµβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε
τη συµφωνία για ένα δάνειο stand-by “κατ’ αρχήν”. Το κύριο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση
του χρέους ώστε το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας να µπορέσει να είναι βιώσιµο»
Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, σηµείωσε πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
ESM, δηµόσιο χρέος, ΔΝΤ, Ελλάδα, Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Θεσµοί: Μακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων
Επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού προσπαθεί να δελεάσει η ελληνική κυβέρνηση
"πατώντας" στην τεχνική συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση και παρέχοντας δεσµεύσεις για την
εφαρµογή των συµφωνηθέντων.
Χθες, ο υπουργός οικονοµικών είχε συναντήσεις µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα
funds στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Σήµερα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει επίσης η Capital Link σε συνεργασία
µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Ο ΥΠΟΙΚ κατά την χθεσινή οµιλία του αναφέρθηκε στον προϋπολογισµό που βρίσκεται στο στάδιο της
έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από
µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. "Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών".
Επισήµανε επίσης ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.

"Χαστούκι από τους θεσµούς"
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των θεσµών από πλευράς Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε και από την
Νέα Υόρκη την θέση του για έναν µακρύ δρόµο µεταρρυθµίσεων. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει
να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, επισήµανε.
"Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής
των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να
διατηρηθούν οι µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την
Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος" τόνισε χαρακτηριστικά.
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Έρχεται έκρηξη ενεργειακών επενδύσεων
"Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της
Ενέργειας, ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες" υποστήριξε ο
Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο
συνέδριο Capital Link µε θέµα "Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη", εκτιµώντας παράλληλα ότι
αναµένεται εκτίναξη επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Όπως επισήµανε, ο Όµιλος "Ελληνικά Πετρέλαια" έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός
διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
* Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης,
από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς
διασύνδεσης µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
* Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-ΚύπρουΕλλάδας, καθώς και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
* Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
* Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
* Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις "σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο", κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
"Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από
τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕEdison, ενώ το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil" δήλωσε ο Διευθύνων
Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι
ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες
ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να
βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα "Ελληνικά Πετρέλαια"θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ
Ευρώπης, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής
ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις
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χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: "Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή
της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την
προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και
το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες
που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση".
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και
την ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και
περιβαλλοντική ευαισθησία.
"Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε
όλους όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα
κέρδη τους στη χώρα", κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Tsipras, Kountoura, Tsakalotos Invite US Investors to Bet on Greece
Home > Industry sectors > Investments > Tsipras, Kountoura, Tsakalotos Invite US Investors to Bet on Greece

Greek Prime Minister Alexis Tsipras invited investors to bet on Greece describing the country as a “land of
opportunity” backed by Tourism Minister Elena Kountoura, who referred to the potential of the tourism sector during
the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, held in New York on Monday.
“The land of opportunity has its doors wide open for profitable investments. Greece has made a comeback and is here
inviting you to become a part,” Tsipras said via a video message addressing some 1,350 investors, business and
banking representatives attending the New York event.
Tourism Minister Elena Kountoura.
Kountoura, meanwhile, cited the stability and growth of the Greek economy adding that the government can now
provide a friendly and attractive environment for new investments. The minister went on to underline the key role of
tourism and the conditions that make it a lucrative investment choice. Besides establishing Greece as a year-round
destination thus opening up to new markets as well as bringing in higher-spending travelers, Kountoura noted that
Greece has also strengthened its institutional role at global decision-making centers, working closely with the OECD,
the UNWTO and other international institutions, reinforcing its international presence and position as an attractive
tourist and investment destination.
Finance Minister Euclid Tsakalotos.
During his keynote address, Greek Finance Minister Euclid Tsakalotos presented data regarding the country’s exit
from the crisis and bailout programs, its successful access to capital markets, the reduction in lending rates and the
improvement in exports, adding that Greece’s participation in this year’s event paves the way for “2018 – a crucial
moment for Greece”.
The minister went on to add that the government was implementing policies with the aim of improving the business
environment, while directing public funding to promising sectors.
“The goal is to enable entrepreneurs to tap into their potential and reform the Greek economy,” he said. Later today
(3.45 pm local time), Tsakalotos will be ringing the New York Stock Exchange bell signaling the closing of the day’s
session as a guest of Capital Link and the NYSE.
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed
without the permission of the owner.
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Γρ. Στεργιούλης: Η Ενέργεια Εφαλτήριο για τη Δυναµική Επανεκκίνηση της
Ελληνικής Οικονοµίας
«Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας, ο οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες»
υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο
19ο συνέδριο Capital Link με θέμα «Η Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειμένου να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σημαντικός διαμετακομιστικός
κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις « σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης
κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν
επιβεβαιωθεί θα ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει
καθοριστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού με την TOTAL και την ExxonMobil » δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη
της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να
κινείται
σε ιστορικά
υψηλά, αναφέρθηκε
στη
διαρκή
βελτίωση
της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συμμετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή
ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραμείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής
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κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδομεί ισχυρές περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.

http://www.mononews.gr/
Publication date: 12/12/2017 13:43
Alexa ranking (Greece): 595
http://www.mononews.gr/business/energy/gr-stergioulis-simantikes-ependitikes-ef...

Γρ. Στεργιούλης: Έρχεται έκρηξη επενδύσεων στις ΑΠΕ
Από
NewsRoom
«Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link με θέμα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειμένου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος και αναβαθμισμένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (ΤransAdriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών μονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που, εάν επιβεβαιωθεί, θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικέςκαι στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού με την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν.Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της
Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να
κινείται
σε ιστορικά
υψηλά,
αναφέρθηκε
στη
διαρκή
βελτίωση
της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συμμετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή
ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενουενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραμείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link,

ο κ.
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Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδομεί ισχυρές περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηματικός σχεδιασμόςγια τη χώρα θα πρέπει να δίνει έμφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότηταςγια τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο
Ετήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
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Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Η
κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Γρ. Στεργιούλης – ΕΛΠΕ: Εφαλτήριο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας η
Ενέργεια

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
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Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=421290
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B2Green Στεργιούλης: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα παραµείνουν ένας
κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό
πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο
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της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση
σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία
εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
euro2day.gr
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο η ενέργεια για τη δυναµική επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες εκτός
Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ όµορων
κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
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Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Μ. Ιγνατίου: Η έξοδος από τα Μνηµόνια προβλέπει αλληλοκατανόηση και
όχι… σαµποτάζ µεταξύ των κοµµάτων
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Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου
Πηγή: mignatiou.com

Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το
διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων. Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των
διεθνών αγορών, από Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει των
Μνηµονίων και των Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και
στη µετα-µνηµονιακή εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την
Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως,
όταν οµιλούν για πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες» και «παρθένες» οι πολιτικοί
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ως δια µαγείας. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τη σηµερινή
κατάσταση… Δεν βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταµό από τη µία µέρα στην άλλη…
Κυβέρνησαν πριν τα Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι µαζί, πιασµένοι χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ
και Ν.Δ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά δεν είχε
πιστέψει ότι η χώρα ήταν υπό «οικονοµική κατοχή» µετά το πρώτο Μνηµόνιο που υπέγραψε ο εξοχότατος
Γεώργιος Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ολόκληρη την Ευρώπη στο χέρι, αφού ήταν
εκτεθειµένη στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων. Έτσι, τα έκαναν και οι
«σύντροφοι» οι Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την ευκαιρία µίας «δικαίωσης» µε την έξοδο, παρά
το γεγονός ότι φόρτωσαν και αυτοί τη χώρα µε δανεικά. Ήταν ο µοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ.
Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονοµίας µέχρι το 2009, ήταν µέλος των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η άνευ προηγουµένου διαφθορά. Αλλά, είναι µοιραίος για
τη διαχείριση της κρίσης. Όπως έγραψα και στο βιβλίο µου, «Τρόικα, ο δρόµος προς την καταστροφή»,
τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο ολκής, και είχε την ατυχία να διαθέτει …οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο και
η χώρα «σπάει τα δεσµά», αλλά την ίδια στιγµή εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για µετά την 1η
Αυγούστου όταν εκπνεύσει το παρόν Μνηµόνιο. Ο τρόµος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη
κατάσταση της οικονοµίας είναι αυτός: ανησυχούν µην αρχίσουν οι διορισµοί και οι αυξήσεις. Θα είναι
λένε τορπίλη στα θεµέλια της οικονοµίας.
Ο καθένας έχει τις απόψεις του, άρα δικαιούµαι και εγώ: Διορισµοί δεν χρειάζονται -είναι ήδη πολλοί οι
δηµόσιοι υπάλληλοι- αλλά µία µικρή αύξηση πρέπει να γίνει. Έστω και σαν επιβράβευση των θυσιών του
ελληνικού λαού. Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο του 2010 είναι απερίγραπτο. Τα Μνηµόνια
µετέτρεπαν τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα πράγµατα…
Η Ελλάδα, όπως ακούσαµε, βγαίνει από τα Μνηµόνια, αλλά απαιτείται σύνεση. Και αγάπη για την Πατρίδα.
Δεν φτάνει να είµαστε Έλληνες, ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάµε την Ελλάδα. ‘Η αν θέλετε,
πρέπει να αγαπήσουµε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουµε όπως ο διάολος το λιβάνι νέα εµπλοκή µε το
ΔΝΤ και τους χωρίς αισθήµατα µηχανισµούς των Ευρωπαίων. Ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, πρέπει
να σχηµατίσουν µέτωπο για τη σωτηρία της οικονοµίας και να προστατεύσουν την Ελλάδα από τους
άρπαγες γείτονες της, µε επικεφαλής την Τουρκία…
Μόνο έτσι ίσως ξεχάσουν οι πολίτες τα ανοµήµατα και τις ευθύνες των πολιτικών.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σ’ αυτό το συνέδριο ειπώθηκε και µία αλήθεια, που στην Ελλάδα δεν µας αρέσει να την
ακούµε. Μπροστά στον κίνδυνο, στην Κύπρο είναι όλοι ενωµένοι. Η βοήθεια που έδωσε στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ο αρχηγός του Δηµοκρατικού Κόµµατος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν µπορεί να
περιγραφεί µε λόγια. Έστω και αν βρισκόταν στην αντιπολίτευση φέρθηκε υπεύθυνα. Μία ήταν η επιλογή
των Κυπρίων: Η άµεση έξοδος από τα Μνηµόνια.
Και η συνεργασία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης (εκτός του ΑΚΕΛ που φέρει τη βασική ευθύνη για την
τραγωδία της οικονοµίας) ήταν άψογη. Γιατί στην Ελλάδα δεν µπορούµε να δούµε την ίδια υπευθυνότητα
µεταξύ των κοµµάτων; Διότι λένε πως όταν έρθουν στην εξουσία θα τα κάνουν καλύτερα από τους
προηγούµενους, και στο τέλος τα κάνουν χειρότερα… Βασικά τα κάνουν σαλάτα ή τα κάνουν σαν τα …
µούτρα τους. Η έξοδος από τα Μνηµόνια προϋποθέτει αλληλοκατανόηση και όχι σαµποτάζ…
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας η Ενέργεια
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.

Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:

• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).

• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.

• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.

• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.

• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
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Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».

Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Τα ΕΛΠΕ µπορούν να ωθήσουν την εθνική προσπάθεια στην ενέργεια δήλωσε
ο Γρ. Στεργιούλης

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Linkµε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη».
Ο κ. Στεργιούλης επεσήµανε παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει τη βούληση και διαθέτει
τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί
η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων
προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (ΤransAdriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο γιαεξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικέςκαι στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil», δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που
υπάρχουν.Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
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σε ιστορικά υψηλά,αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενουενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε:«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές
περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµόςγια τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότηταςγια τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα»,
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
Τα ΕΛΠΕ έχουν τη βούληση και διαθέτουν τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος, τόνισε ο
CEO της εισηγµένης.
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει τη βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ. Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα
πολυσύνθετα ενεργειακά projects που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και
αφορούν: • Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από
χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH). • Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. •
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία. • Αναβάθµιση
του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας. • Χρήση παλαιών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης
(FSRU). Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη
διαφοροποίηση και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία
ενεργειακά ασφαλή περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο
για την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για
δηµιουργία µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης
κοιτασµάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί
θα ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας. «Στις αρχές του 2019
αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο, ύστερα και από τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα
των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το ενδιαφέρον στην παρούσα
φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της
Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού µε την TOTAL και την
ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες
κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε
συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες. Ο κ.
Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και τη συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Eλληνικά Πετρέλαια θα παραµείνουν ένας κυρίαρχος
ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, συµβάλλοντας
αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών σε
όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ολοκληρώνοντας
την οµιλία του, ο κ. Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα
σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της
πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση
σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία
εκπαίδευση». Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την
κρίση και την κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και
δοµικών ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο
νέος επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. «Έχοντας
διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους όσοι σκοπεύουν
να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα », κατέληξε ο
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Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Για περάστε… Τζάµπα είναι!

Του Δηµήτρη Παπακωνσταντίνου
Άντε να δούµε πώς θα πάει αυτό το νέο προσκλητήριο Τσίπρα στους επενδυτές. Γιατί αν κρίνουµε
από τα προηγούµενα, δεν είχαµε και καµιά επιτυχία. Και ας λέει ο Τσακαλώτος ότι θα έρθουν τόσο
πολλοί που δεν θα έχουµε τι να τους κάνουµε…
Γιατί µέχρι τώρα όλο έρχονται και όλο στο δρόµο είναι. Ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη τόνισε ότι η Ελλάδα είναι “γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για
εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις”, καλώντας τους επενδυτές να γίνουν µέρος της ανάκαµψης της
χώρας. Ας ελπίσουµε ότι αυτή τη φορά λοιπόν τα µηνύµατα αλλά και οι δράσεις θα είναι καλύτερα
από την τελευταία φορά που συναντήθηκε µε επενδυτές.
Γιατί πριν από ένα δίµηνο που επισκέφτηκε τις ΗΠΑ για τη συνάντηση µε τον Ντόναλντ Τραµπ και
συναντήθηκε και µε επενδυτές στο Σικάγο δεν έγινε και τίποτε το φοβερό και τροµερό. Αντίθετα,
ακόµα και θεωρητικά κλεισµένες δουλειές παρουσιάζουν προβλήµατα. Πάρτε για παράδειγµα την
Εθνική Ασφαλιστική. Αλλά και γενικότερα από τις ΗΠΑ έχουµε παροτρύνσεις για επενδύσεις, όµως
στο… δια ταύτα υπάρχει υστέρηση.
Και αυτό δεν συµβαίνει µόνο τώρα. Έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Οι Αµερικανοί πιέζουν για
παράδειγµα να µην καταλήγουν δουλειές, ιδιωτικοποιήσεις κλπ σε πλευρές που κρίνουν ότι µπορεί
να τους “ενοχλούν” γεωπολιτικά, όπως για παράδειγµα οι ιδιωτικοποιήσεις των λιµανιών, ωστόσο δεν
είδαµε καµιά αµερικανική εταιρεία να εκδηλώνει ενδιαφέρον… Από εκεί και πέρα βεβαίως και είναι
σηµαντική η υποστήριξη παραίνεση για προσέλκυση κεφαλαίων, ωστόσο δεν είδαµε και
κανένα… επενδυτικό σχέδιο Μάρσαλ… Τέλος πάντων, ειλικρινά εύχοµαι να υπάρξει ανταπόκριση στο
επενδυτικό προσκλητήριο γα σοβαρές και άµεσες
επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία, πέραν των χρηµατιστηριακού τύπου
τοποθετήσεις ή την κερδοσκοπία µε τα οµόλογα. Γιατί εκεί άλλωστε θα κριθεί και το στοίχηµα για
την ανάκαµψη της χώρας. Όχι µόνο από αυτή την κυβέρνηση αλλά και κυρίως από την επόµενη.
Γιατί οι τιµές ευκαιρίας που επικαλείται ο πρωθυπουργός δεν είναι το µόνο κριτήριο µας σοβαρής
επένδυσης. Δεν λειτουργεί όπως οι… εκπτώσεις το πράγµα. ” Για περάστε, για περάστε, αγοράστε
και θαυµάστε” που έλεγε και ο Νίκος Ρίζος ως πλανόδιος έµπορος. Τζάµπα είναι… Το ζητούµενο
όµως δεν είναι να έρθουν µόνο κερδοσκόποι και hedge funds αλλά κυρίως σοβαροί επενδυτές.
Αυτοί όµως πέρα από τις αποτιµήσεις ενδιαφέρονται και για άλλα κρίσιµα ζητήµατα που δεν έχουν
επιλυθεί. Για την φορολογική σταθερότητα, για τη µεταρρύθµιση του κράτους και εξάλειψη της
γραφειοκρατίας, για την ταχύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης, για την εξάλειψη του φαινοµένου.

ΠΗΓΗ: capital.gr
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Ηχηρές παρεµβάσεις των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
Τους στόχους αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες τα επόµενα χρόνια και ιδιαίτερα
µετά το τέλος του προγράµµατος έθεσαν οι Ελληνες τραπεζίτες στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν εκπρόσωσοι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι οποίοι
φάνηκαν αισιόδοξοι για την «επόµενη µέρα». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες» για τις ελληνικές
τράπεζες.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση µεταξύ των οποίων:
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα τα οποία µειώνονται.
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος
της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ
έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε
αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα» κατέληξε.
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Στεργιούλης: Εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονοµίας η ενέργεια
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει την βούληση και
διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να
καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη εισόδου
ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
• Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
• Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
• Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
• Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
• Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών
εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε τα
αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να
κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συµµετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα παραµείνουν ένας
κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό
πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο
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της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της
παρουσιάζονται και οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την
προσέλκυση σηµαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει
κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα
κέρδη τους στη χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Όλα όσα έγιναν στο συνέδριο µε τους ξένους επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες, ειδικές συναντήσεις του οικονοµικού επιτελείου µε ξένους επενδυτές και
153 κατ' ιδίαν συναντήσεις για τις διοικήσεις των ελληνικών εταιρειών. Τα µηνύµατα απ' το φετινό, 19ο
Capital Link Invest in Greece Forum φαίνεται πως ήταν θετικά καθώς η ελληνική κυβέρνηση θέλει ακόµα και
µετά τις γιορτές να δροµολογήσει µία νέα δοκιµαστική έξοδο στις αγορές έχοντας στο χέρι της και την
τεχνική συµφωνία για την ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης.
Τα κυβερνητικά στελέχη υπό τον υπ. Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο επιχείρησαν να προτάξουν το
µήνυµα ότι η χώρα αλλάζει σελίδα και ότι αποτελεί µοναδική ευκαιρία για επενδύσεις αφού µπορεί να
δώσει σηµαντικές αποδόσεις. Κάτι στο οποίο προσπάθησαν να «πατήσουν» και οι εκπρόσωποι των
ελληνικών εισηγµένων και µη εταιρειών στην προσπάθεια τους να προσελκύσουν επενδυτές. Από την
πλευρά τους ξένοι κεφαλαιούχοι που δραστηριοποιούνται ήδη στην ελληνική αγορά υπογράµµισαν την
πεποίθηση τους ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρος ευκαιριών ενώ από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των
θεσµών πιστοποίησαν ότι είµαστε σε καλό δρόµο για την ολοκλήρωση του προγράµµατος, φροντίζοντας
παράλληλα να επισηµάνουν ότι οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και µετά τη
λήξη του.
Ακολουθούν οι δηµόσιες τοποθετήσεις των συµµετεχόντων στις εργασίες του συνεδρίου στα θεµατικά
πάνελ που είχαν διοργανωθεί και τα οποία κάλυπταν όλους τους κρίσιµους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας και των επενδύσεων. Οι τοποθετήσεις είναι όπως κοινοποιήθηκαν απ' την διοργανώτρια
εταιρεία, Capital Link. Ως εκ τούτου κάποιες παραµένουν στην αγγλική.
Οι τοποθετήσεις
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος ανέδειξε
το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνέχεια της
επίσηµης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και της συνάντησής του µε
τον Αµερικανό Πρόεδρο Donald Trump, κατά την οποία οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την εγκαθίδρυση
οµάδας εργασίας µεταξύ των αρµόδιων Υπουργείων.
Παράλληλα, οι Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην
Ελλάδα, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών,
καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. Η νέα αυτή δυναµική στις διµερείς
οικονοµικές, εµπορικές, και επενδυτικές σχέσεις καταδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι οι Ηνωµένες
Πολιτείες θα είναι η τιµώµενη χώρα στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 2018. Ο Πρέσβης κ.
Λαλάκος, τόνισε, επίσης, τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις διαρθρωτικές
αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους µακροοικονοµικούς δείκτες. Η ελληνική
οικονοµία, κατέληξε, µετακινείται σταδιακά από µια κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση
σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για
να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
ΕΝΟΤΗΤΑ “CURRENT STATE & OUTLOOK OF THE GREEK & THE EUROPEAN ECONOMY”
Έπειτα από αρκετά χρόνια ύφεσης, η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά σε µία αναπτυξιακή τροχιά. Το
πάνελ ασχολήθηκε µε την παγκόσµια και ευρωπαϊκή οικονοµία και µε επίκεντρο την Ελλάδα,
σηµειώνοντας την πρόοδο ως σήµερα αλλά και τις προκλήσεις που αποµένουν.
Συντονιστής: κ. Yannis Manuelides, Partner, London, Allen & Overy LLP
Οµιλητές:
• κ. Charles Seville, Senior Director, North America Sovereigns, Fitch Ratings Inc.
• κα Elena Duggar, Chair of Moody’s Macroeconomic Board, Associate Managing Director, Credit Strategy &
Research, Moody’s Investor Service
• κ. Panos Tsakloglou, Professor, Department of International and European Economic Studies, Athens University of
Economics & Business, former Chairman of Greek Government Council of Economic Advisers
• κ. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs
• κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM)
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Ο κ. Yannis Manuelides, Partner, London, Allen & Overy LLP, στην οµιλία του τόνισε: “Με την επιστροφή της
Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές και την ανταλλαγή των οµολόγων της µε οµόλογα υπό συνήθεις όρους
αγοράς, την οµαλή πρόοδο του Τρίτου Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και την επικεντρωµένη
και επίµονη προσπάθεια επίλυσης των, παραδοσιακά, δυσκολότερων προβληµάτων της, η Ελλάδα αρχίζει
να αποκοµίζει οφέλη από τη σταθερότητα και τη µεταρρύθµιση. Ορισµένες ελληνικές εταιρείες
επέστρεψαν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και οι Διεθνείς και Υπερεθνικοί Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί
συνεχίζουν να επενδύουν σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας.
Με την οικονοµία σε µια µέση αλλά συνεχή ανοδική πορεία, µε την ολοκλήρωση του µεγαλύτερου µέρους
της δύσκολης προσπάθειας και µε µια καλή προοπτική για την Ευρώπη και την ευρωζώνη, αυτή µπορεί να
είναι η στιγµή που οι µακροπρόθεσµοι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν στην Ελλάδα.”
1) Ο κ. Charles Seville, Senior Director, North America Sovereigns, Fitch Ratings Inc., στην οµιλία του τόνισε:
«Η 'Fitch Ratings’ αναβάθµισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε B- από CCC προκειµένου να αντικατοπτρίσει τις
απόψεις µας ότι η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους σταδιακά θα βελτιώνεται, όπως ορίζουν οι όροι του
προγράµµατος του ESM, του µειωµένου πολιτικού κινδύνου, της διατηρήσιµης ανάπτυξης του ΑΕΠ και της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Η θετική προοπτική στην αξιολόγηση δείχνει τις προσδοκίες ότι η γ'
αξιολόγηση του προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργηθούν αναταράξεις και ότι
το Eurogroup θα αποφασίσει την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας το 2018. Θεωρούµε ότι το πολιτικό
σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και ο κίνδυνος µίας νέας κυβέρνησης που θα αντιστρέψει τα µέτρα που
υιοθετήθηκαν µε βάση το πρόγραµµα του ESM είναι περιορισµένος».
2) H κα Elena Duggar, Chair of Moody’s Macroeconomic Board, Associate Managing Director, Credit Strategy &
Research, Moody’s Investor Service, στην οµιλία της τόνισε: “Economic activity in the euro area strengthened in
2017 supported by accommodative monetary policy and significant credit improvement. We expect a strong,
broadbased economic growth to continue in the euro area over the next two years. Greece will benefit from this
regional pick-up and a recovery will take hold with real GDP growth at 1.5% this year and about 2.0% in 2018,
compared to 0% in 2016. There is a substantial chance for above-trend growth in the coming years, provided that the
Economic Adjustment Programme remains on track and confidence returns.”
3) Ο κ. Panos Tsakloglou, Professor, Department of International and European Economic Studies, Athens
University of Economics & Business, former Chairman of Greek Government Council of Economic Advisers, στην
οµιλία του τόνισε: Οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές. Αν και η χρηµατοδότηση της οικονοµίας από εσωτερικούς πόρους παραµένει
προβληµατική, ο συνδυασµός των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια των Μνηµονίων, των
χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου εργατικού δυναµικού
αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους µπορεί να λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο παρόν κλίµα, αυτές οι επενδύσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως
ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελληνική οικονοµία και να λειτουργήσουν ως καταλύτης για της οικονοµική
ανάκαµψη.
4) Ο κ. Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and
Financial Affairs, στην οµιλία του τόνισε: “Agreement has been reached with the Greek authorities on the reforms
needed to complete the 3rd review of the ESM programme. These should be completed by the meeting of Eurogroup
Finance Ministers on 22 January, who hopefully will then trigger the discussions on the implementation of additional
measures to ensure debt sustainability. Overall economic developments combined with better momentum in
implementing reforms indicate that Greece is on a trajectory that could lead to a successful conclusion to the ESM
programme on schedule in August 2018. Whilst Greece has eliminated many of the economic imbalances and has
made considerable progress in legislating important reforms under the ESM, it is evident that a sustainable economic
recovery will require the sustained implementation of structural reforms over many years to achieve a sustainable
recovery. This includes the need to sustain the reform in areas such as the reform of tax system, measures to make
Greece a more attractive place to business and invest, and actions to modernise the public administration and justice
system.”
5) Ο κ. Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM),
στην οµιλία του τόνισε: “This year is the first time I can physically join this event. I am very glad. This is very good
news not just for me but especially for Greece: it means that, contrary to the last two years, the negotiations for the
current review have been completed swiftly and on time. From the ESM, I can also report another piece of good news.
We have successfully implemented the short-term debt relief measures for Greece over the course of 2017. Those
measures were approved just about a year ago and were presented to this very forum at the end of 2016. The ESM
now estimates that the total package of short-term debt relief measures will reduce the country’s debt-to-GDP ratio by
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about 25 percentage points by 2060, and the gross financing needs-to-GDP ratio by around six percentage points.
This is a bigger reduction than foreseen in the original estimates. Such an outcome will help the country in its efforts
to regain the confidence of markets. Greece must now continue reforming its economy, so that it can successfully
exit its third assistance programme by next August. With loans to Greece maturing in over 40 years, our commitment
with Greece and the benefits of our favorable lending terms will outlive the programme. The ESM is a long term
partner of Greece.”

“THE GOVERNMENT PERSPECTIVE”
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: "A New Era of Opportunity for Greece" (Μέσω WEBCAST)
Κάλεσµα στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας µιλώντας σε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικονοµικά µεγέθη δείχνουν πως η ελληνική
οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει και να επιστρέφει στον δρόµο της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο θετικό ρυθµό ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας αλλά και την
αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων:
• Ανάπτυξη: 2% για το 2018
• Ανεργία: Μείωση κατά 6% από το 2015
• Άµεσες ξένες επενδύσεις Αύξηση 69% τους πρώτους εννιά µήνες του 2017 συγκριτικά µε την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην
υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η
εν λόγω βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της
υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες οµάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα
για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την
αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών
ανάµεσα στις δύο χώρες.

ΕΝΟΤΗΤΑ “TRANSFORMING THE GREEK TAX COLLECTION SYSTEM”
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε: “Η λέξη-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων
είναι η εµπιστοσύνη. Χωρίς εµπιστοσύνη, κανείς δεν θα επενδύσει το χρόνο και τα χρήµατά του σε µια
χώρα. Και τι σηµαίνει εµπιστοσύνη, όταν πρόκειται για τη φορολογική διοίκηση; Αποτελεσµατικότητα και
φορολογική δικαιοσύνη. Βεβαιώνοντας ότι όλοι πληρώνουν, µε τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, αυτό που
οφείλουν στο κράτος, έτσι ώστε να µην στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός από τη φορολογική απάτη και τη
φοροδιαφυγή. Και όχι περισσότερο από αυτό που πραγµατικά οφείλουν. Αυτό προσπαθούµε στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.”

ΕΝΟΤΗΤΑ “INVESTING FOR GROWTH”
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ΕΝΟΤΗΤΑ “INVESTING FOR GROWTH”
Κύριος οµιλητής της ενότητας ήταν ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και
Aνάπτυξης, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε: “Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη
επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Η επενδυτική
και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ)
της Κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και
προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Αυτό το µοντέλο βασίζεται στην ενισχυµένη εγχώρια βιοµηχανική
παραγωγή διεθνών εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέµενης αξίας και γνώσης
αντιστοίχως και στην απασχόληση του υψηλής ειδίκευσης και καλά επιµορφωµένου ανθρώπινου
δυναµικού. Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα πιο
θετικές. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε την πλήρη εφαρµογή του
προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων.”

ΕΝΟΤΗΤΑ “OPTIMIZING THE GREEK STATE ASSETS PORTFOLIO”
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε η Διευθύνουσα Σύµβουλος του Hellenic Corporation of Assets &
Participations S.A. κα Ράνια Αικατερινάρη, η οποία τόνισε: “Η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών
και Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ») και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα
θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η
προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν
στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του
δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη
διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει
τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής
αποδοτικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας, β) να καθιερώσει
βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης, γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη
αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το
50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε
τη µορφή επενδύσεων.”

“BOND INVESTING”
ΕΝΟΤΗΤΑ “INVESTING IN GREEK BONDS – GOVERNMENT & CORPORATE BONDS”
This panel discussed the issuance in the global capital markets of fixed income instruments by the Greek
Government, the Greek Banks and Greek Corporates. It also discussed global investor interest in Greek Risk and
Greek Fixed Income Instruments.
Συντονιστής: κα Christina Papanikolopoulou, Partner, Zepos & Yannopoulos
Οµιλητές:
• κ. Antonios Kerastaris, Group CEO, Intralot
• κ. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance, National Bank of Greece
• κ. Guy Morgan, Managing Director, EMEA Head Of Liability Management, Goldman Sachs
• κ. Giulio Baratta, Head of Debt Capital Markets, BNP Paribas
• κ. Philip Brown, Managing Director, Public Sector Fixed Income Origination, Citi
• κ. Henrik Johnsson, Managing Director, Head of EMEA Syndicate, Deutsche Bank

Η κα Christina Papanikolopoulou, Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε: “Κατόπιν
ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος τον Ιούνιο 2017, το ελληνικό
Δηµόσιο, οι ελληνικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις δοκίµασαν τις δυνάµεις τους στις διεθνείς αγορές
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χρέους µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Το κρατικό οµόλογο του Ιουλίου και οι ανταλλαγές οµολόγων του
PSI, οι καλυµµένες οµολογίες συστηµικών τραπεζών και οι εκδόσεις εταιρικών οµολόγων προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον µεγάλων παικτών της διεθνούς επενδυτικής αγοράς. Η αγορά προετοιµάζεται για το 2018
χρησιµοποιώντας ως αιχµή του δόρατός της τις θετικές προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας· ως
καταλυτικοί παράγοντες για τις επερχόµενες εκδόσεις κρατικών και ιδιωτικών οµολόγων αναµένεται να
λειτουργήσουν η σταθερή πορεία εξόδου της χώρας από το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής, η
δηµιουργία µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE’s) ύψους περί τα €
100 δισεκατοµµύρια και, ιδίως, οι συνεχείς πρωτοβουλίες στήριξης του επιχειρείν που αναµένεται να
φέρουν βιώσιµη κερδοφορία και ταχεία ανάκαµψη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.”
1) Ο κ. Antonios Kerastaris, Group CEO, Intralot, στην οµιλία του τόνισε: “Εταιρείες µε ένα µακροπρόθεσµο
όραµα, µε ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισµό και µε ένα σχέδιο να ενισχύσουν τη διεθνή
ανταγωνιστικότητά τους µπορούν να ανοίξουν το δρόµο για την προσέλκυση επενδύσεων και την
αναζωογόνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η τεχνολογία και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο, καθώς εταιρείες όπως η INTRALOT κατάφεραν να προσελκύσουν µια παγκόσµια
πελατειακή βάση και να προσαρµοστούν επιτυχώς στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Παρά τις
δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά οι βαριές
φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της κοινωνικής
ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για επενδύσεις για
πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα επενδυτικά κίνητρα και οι ανταµοιβές για εταιρείες που καινοτοµούν
και εξάγουν θα φέρουν σηµαντικά νέα έσοδα για το κράτος και θα επιτρέψουν τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας».”
2) Ο κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance, National Bank of Greece, στην
οµιλία του τόνισε ότι: "Oι πρόσφατες συναλλαγές Καλυµµένων Οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές. Απέδειξαν πως υπάρχει σηµαντική
ζήτηση για οµόλογα και πέτυχαν όλους τους στόχους τους: διεύρυνση της επενδυτικής βάσης,
χαµηλότερο κόστος έναντι άλλων µορφών χρεογράφων, υποστήριξη της εξόδου από τον ELA και καλή
πορεία στην δευτερογενή αγορά. Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές απαιτούν στρατηγικό σχεδιασµό και όχι
ευκαιριακή αντιµετώπιση. Οι εξασφαλισµένες συναλλαγές είναι ένα αποδοτικό µέσο απεξάρτησης από τον
ELA, αλλά επιτυγχάνοντας αυτό τον στόχο ένα πιο πολυσύνθετο φάσµα προκλήσεων αναδύεται. Οι
τράπεζες οφείλουν να εναρµονιστούν µε κανόνες και ευρωπαϊκές οδηγίες όπως το LCR, NSFR και MREL.
Το κόστος χρηµατοδότησης παραµένει στο επίκεντρο καθώς έχει µεγάλη επίπτωση στην κερδοφορία. Το
παράδειγµα της Ιρλανδίας το 2012 είναι ο σωστός δρόµος. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι εδώ.
Προκειµένου όµως οι διεθνείς επενδυτές να εµπιστευθούν και υποστηρίξουν µακροπρόθεσµα τις ελληνικές
τράπεζες απαιτούν σχεδιασµό, όραµα, αποτελέσµατα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα."
3) Ο κ. Philip Brown, Managing Director, Public Sector Fixed Income Origination, Citi, στην οµιλία του τόνισε:
“Philip Brown is Managing Director in Citi’s Capital Markets Origination business, heading Citi’s global franchise with
Sovereign, Supranational and Sovereign Agency. Citi is a leading Primary Dealer in all Euro Area Sovereign Bond
Markets. The GGB market has been the star-performer in 2017, returning over 15%, which compares impressively to
the IG euro-area government bond index returns of low single digits. As we move into a QE Tapering and a rising core
yield environment next year, Greek Government Bonds are well placed to again give investors the best returns in the
euro area.”
4) Ο κ. Henrik Johnsson, Managing Director, Head of EMEA Syndicate, Deutsche Bank, στην οµιλία του τόνισε:
“2017 has seen real development in international investor appetite for Greek risk across all categories – Sovereign,
Financial, Corporate and High Yield. A further positive sign is the diversification of interest, as many more types of
investors are now looking to add exposure to Greece, which of course drives the yields down for everyone. It will be
important during 2018 to ensure that this momentum is kept up in order to completely normalise Greece in the
European capital markets”.

“SECTOR REVIEWS & INVESTMENT OPPORTUNITIES”
ΕΝΟΤΗΤΑ “THE GREEK BANKING SECTOR - STRATEGY AND OUTLOOK”
This panel discussed current trends and developments in the Greek banking and financial sector; cost issues,
liquidity, upcoming stress tests and growth strategies.
Συντονιστής: κ. Panos Papazoglou, Country Managing Partner Greece - Central and South East Europe Accounts
Leader, EY

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 12/12/2017 13:28
Alexa ranking (Greece): 258
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/341530-ola-osa-eginan-sto-sinedrio-...

Οµιλητές:
• κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO, Alpha Bank
• κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman, Eurobank Ergasias SA & Chairman, Hellenic Bank Association
• κ. Christos Megalou, CEO, Piraeus Bank
• κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO, National Bank of Greece
• κ. Francesco Drudi, Principal Adviser, European Central Bank
1) Ο κ. Vassilios Psaltis, General Manager and CFO, Alpha Bank στην οµιλία του τόνισε: “Βασική προϋπόθεση
για την επανένταξη της Ελλάδας σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης, είναι η προσέλκυση όλο και περισσότερων
ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονοµία. Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για
τη διευκόλυνση εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, µέσα από τη συµµετοχή τους στην επιτυχή
αναδιάρθρωση των βιώσιµων επιχειρήσεων. Με την αποτελεσµατική διαχείριση θεµάτων που αφορούν µη
βιώσιµες εταιρίες µε τρόπο που να διασφαλίζει την παραγωγική επανένταξη των περιουσιακών τους
στοιχείων στην οικονοµία και επιπλέον µε την παροχή χρηµατοδότησης σε επενδυτικές προτάσεις υψηλής
προστιθέµενης αξίας, οι ελληνικές τράπεζες συµβάλλουν στην τόνωση της παραγωγικότητας στη χώρα, η
οποία θα επιτρέψει και θα ενισχύσει την οικονοµική ανάπτυξη.»
2) Ο κ. Nikolaos Karamouzis, Chairman, Eurobank Ergasias SA & Chairman, Hellenic Bank Association, στην
οµιλία του τόνισε: “Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις όπως, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την
πρωτοφανή κρίση όπως: τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το
βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων Η
κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες
ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών
(π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά
να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό
από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των
προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους
µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο
οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το
πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που
βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων
κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για
δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από
προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα
περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης
ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο
απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και
να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και
αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού.”
3) Ο κ. Christos Megalou, CEO, Piraeus Bank, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει
σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και
σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και
ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει
βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη
χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”
4) Ο κ. Leonidas Fragkiadakis, CEO, National Bank of Greece, στην οµιλία του τόνισε: "Σε επίπεδο
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οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά. Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από 2 χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης
και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων. Το τραπεζικό σύστηµα έχει
διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα
αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα."

ΕΝΟΤΗΤΑ “INVESTING IN THE GREEK BANKING & FINANCIAL SECTOR”
This panel of senior executives from major global investment banks active in the Greek market discussed regulatory
trends, M&A and consolidation activity in the sector and comparative sector valuations. Also, what types of investors
are looking at Greek financial sector assets (HF’S, PE’S, strategic investors), and what will take to make foreign
investors more comfortable.
Συντονιστής: κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner, Head of European Capital Markets, Shearman & Sterling (London)
LLP
Οµιλητές:
• κ. Alex Pretzner, Managing Director, Citi
• κ. Georgios Triantafyllou, Executive Director, Investment Banking Services Greece and South Eastern Europe,
Goldman Sachs
• κ. Stefanos Papapanagiotou, Managing Director, Country Head, Greece & Cyprus, Head of Nordic Investment
Banking, UBS AG
• κ. Spyros Tsiloglou, Director, Head of Greece and Cyprus, Investment Banking and Capital Markets, Credit Suisse
International
Ο κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner, Head of European Capital Markets, Shearman & Sterling (London) LLP, στην
οµιλία του τόνισε: “Το Ελληνικό χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό σύστηµα υπέστη τα τελευταία χρόνια µια
βαθιά και σαρωτική κρίση. Οι Ελληνικές τράπεζες, αφού άντλησαν τα απαιτούµενα για την οµαλή
λειτουργία τους κεφάλαια και ενίσχυσαν τις δοµές της εταιρικής τους διακυβέρνησης και των κανόνων
εσωτερικού τoυς ελέγχου, έθεσαν ως νέους, φιλόδοξους, στόχους την αποτελεσµατική διαχείριση των µηεξυπηρετούµενων δανείων και την επαύξηση της ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Οι δύο
αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι µεταξύ τους και σωρευτικά δύνανται να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των
επενδυτών και των καταθετών. Καθώς αφήνουµε το 2017 πίσω µας και βαδίζοντας προς το 2018, γίνεται
αντιληπτό ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολλούς λόγους να αισιοδοξούν και το συνέδριο αυτό ανέδειξε
τις σηµαντικότερες από τις εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα.”
1) Ο κ. Alex Pretzner, Managing Director, Citi, στην οµιλία του τόνισε: “As Greece is exiting a prolonged
recession, the systemic Greek banks are expected to play a key role in funding the nascent recovery. The systemic
Greek banks have made great progress in terms of improving their operational efficiency, disengaging from
Eurosystem funding as well as implementing their restructuring plans. It will be interesting to see how the competitive
landscape develops and whether challenger banks are created as was the case in the UK market. ”

ΕΝΟΤΗΤΑ “TOURISM & HOSPITALITY”
Greece is experiencing record high number of visitors. Privatization of key tourist and transport state assets (marinas,
regional airports), the development of premium tourist resorts and of specialized tourist products are transforming the
tourism industry and create attractive investment opportunities.
Κύρια οµιλήτρια: Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά παρουσίασε την εθνική τουριστική
πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας, ως παγκόσµιου
ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και
επένδυσης στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα. Για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα
εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις -
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που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το 2015, τα 28 εκατοµµύρια το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα
τουριστικά έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική
συνδεσιµότητα, καθώς και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις. Η επιµήκυνση της θερινής
τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση νέων ελληνικών
προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέα
επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα τελευταία δύο χρόνια
κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων,
ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο. Η Υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η
Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα αποφάσεων για τον τουρισµό, και
συνεργάζεται στενά µε τους διεθνείς θεσµούς και φορείς, µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των
Ηνωµένων Εθνών (UNWTO), καθώς εκλέχτηκε για πρώτη φορά ως µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για
την περίοδο 2018-2021 καθώς και µε τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου
Διάσκεψη για τον Τουρισµό τον περασµένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιµη και
Χωρίς Αποκλεισµούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναµική παγκόσµια προώθηση και
προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ. Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά
ανέφερε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια
αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο
αριθµός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις
βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους και επενδυτές που επεκτείνουν την
παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
Συντονιστής: κ. Julian Allen, Managing Director, Head of EMEA Real Estate & Lodging Group, Citi
Οµιλητές:
• κ. Elias Athanasiou, CEO, Enterprise Greece
• κ. Nikos Hadjos, Director of International Development Europe (Greece & Cyprus), International Hotel Leasing
Company, Marriott International Inc.
Ο κ. Julian Allen, Managing Director, Head of EMEA Real Estate & Lodging Group, Citi, στην οµιλία του τόνισε:
“Spectacular scenery, a long coastline, glorious weather, superb cultural monuments, and legendary hospitality:
Greece has incredible assets that underpin its comparative advantage in tourism. How can Greece best continue to
capitalize on this unique endowment, within a context of shifting hospitality and travel trends and an increasingly
global tourism market with a broader audience, but also tougher competition? What kind of destination should Greece
aspire to be in 10 years? Which feeder markets are the most promising? What initiatives can the country take to
increase its competitiveness and derive maximum economic benefits from tourism? These are some of the topics
that my panelists and I will try to address, and I look forward to provoking some interesting debate, drawing from my
experience across Europe and the US, as well as in Greece itself, where my team and I have had the privilege of
being involved in some of the most iconic recent transactions in the Greek hotel sector (Hellinikon, Astir Palace,
Athens Hilton).”
1) Ο κ. Elias Athanasiou, CEO, Enterprise Greece, στην οµιλία του τόνισε: “Επενδύοντας στον ελληνικό
τουρισµό. Με περισσότερα από 16.000 χιλιόµετρα ακτογραµµής και πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η
Ελλάδα είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο. Διαθέτει αξιόλογες και
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες και προσελκύει σηµαντικές τουριστικές επενδύσεις. Ακόµα και κατά τη
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, ο τουρισµός στην Ελλάδα υπήρξε από τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης, µε σηµαντική συµβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και
στις αφίξεις επισκεπτών. Η τουριστική βιοµηχανία, στο πλαίσιο µιας νέας πρωτοβουλίας στρατηγικής
αναβάθµισης, εστιάζει σε πιο εξελιγµένες µορφές τουρισµού και στοχεύει στον εµπλουτισµό του
παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος µε πιο εστιασµένα τουριστικά προϊόντα υψηλότερης αξίας στον
θαλάσσιο, συνεδριακό και θρησκευτικό τουρισµό. Για τους επενδυτές, η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες
που κυµαίνονται από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων, έως την ανάπτυξη θέρετρων
υψηλής ποιότητας ή τη ανάπτυξη εξειδικευµένων τουριστικών προϊόντων και υποδοµών.”
2) Ο κ. Nikos Hadjos, Director of International Development Europe (Greece & Cyprus), International Hotel Leasing
Company, Marriott International Inc., στην οµιλία του τόνισε: “Ο χώρος της ελληνικής ξενοδοχείας έχει
ξεκινήσει να µεταλλάσσεται τον τελευταίο καιρό, τόσο µε την πρόσφατη είσοδο ελληνικών θεσµικών
επενδυτών όπως η ΠΑΝΓΕΑ ΑΕΕΑΜ και η ΓΡΙΒΑΛΙΑ ΑΕΕΑΜ αλλά και ξένων όπως η OAKTREE CAPITAL.
Παράλληλα, ένας επιλεκτικός αριθµός ελληνικών ξενοδοχειακών οικογενειών, έχοντας συνειδητοποιήσει
τις αλλαγές που επιδέχεται η εγχώρια αλλά και η διεθνής ξενοδοχειακή βιοµηχανία, έχει αρχίσει να
γίνεται πιο δεκτικός στο ενδεχόµενο συνεργασίας µε πολυεθνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες µέσω είτε hotel
management ή franchise agreements. Την ίδια χρονική περίοδο, οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν να
ακολουθούν το λειτουργικό µοντέλο των ξένων τραπεζών και άρχισαν να υιοθετούν ένα πιο
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Μνηµόνιο για πολλά χρόνια «υπόσχονται» οι θεσµοί
Όπως σηµειώνουν «Τα Νέα», στο συνέδριο Capital Link το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο
Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής της Κοµισιόν στη διαπραγµατευτική οµάδα των δανειστών, επανέλαβε ότι ο
δρόµος των µεταρρυθµίσεων θα είναι µακρύς, δεδοµένου ότι «µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια».
Όπως προκύπτει και από το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι δανειστές θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο τη
δέσµευση όχι µόνο της σηµερινής αλλά και των επόµενων κυβερνήσεων στη µη αναστροφή των
µεταρρυθµίσεων αλλά και των µέτρων που επιβλήθηκαν στα χρόνια του Μνηµονίου, µαζί µε ένα πακέτο
νέων µεταρρυθµίσεων τα επόµενα πολλά χρόνια.
Στο παζάρι αυτό, το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
- καλώς εχόντων των πραγµάτων στο τέλος Ιανουαρίου 2018 -, κοµβικό σηµείο στις διαπραγµατεύσεις
αναµένεται να διαδραµατίσουν οι δεσµεύσεις µελλοντικών διευθετήσεων στο ελληνικό δηµόσιο χρέος.
Παρακολουθώντας την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ESM στο κουαρτέτο, από το βήµα του ίδιου
συνεδρίου, οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι µετρηµένες. Ο Νικόλα Τζιαµαρόλι ανέδειξε την
αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των βραχυχρόνιων µέτρων καθώς αναµένεται πως θα οδηγήσουν σε
µείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 25 µονάδες έως το 2060, έναντι 20 µονάδων που ήταν οι αρχικές
εκτιµήσεις.
Κατά το σκεπτικό του ESM, το οποίο αρκετές φορές το τελευταίο διάστηµα έχει αναλύσει ο επικεφαλής
Κλάους Ρέγκλινγκ, οι παρεµβάσεις αυτές είναι επαρκείς για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του
χρέους.
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Οµάδες κρούσης κατά της φοροδιαφυγής – Προσλαµβάνονται 700 ράµπο και
ρίχνονται στην «µάχη»
Δηµοσίευση: 12 Δεκεµβρίου 2017, 12:53 µµ | Ανανέωση: Δεκέµβριος 12, 2017 στις 1:19 µµ
Η µάχη κατά της φοροδιαφυγής αποτελεί ύψιστης σηµασίας θέµα για την κυβέρνηση, αφού η
πορεία των εσόδων τον επόµενο χρόνο θα κρίνει εν πολλοίς και την πορεία για την έξοδο
από το πρόγραµµα, όπως επίσης και τον χρόνο που θα µειωθεί το αφορολόγητο.
Τους τελευταίους µήνες παρατηρείται σοβαρή υστέρηση στα έσοδα και στο κυβερνητικό επιτελείο
επιδιώκουν τρόπους ανακοπής αυτής της τάσης. Αυτό µε δεδοµένο ότι πολλά νοικοκυριά έχουν φτάσει στα
όριά τους, σε ότι αφορά την φοροδοτική τους ικανότητα, σηµαίνει ότι µόνο µέσω του περιορισµού της
φοροδιαφυγής µπορεί να υπάρξει αύξηση εσόδων.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στα πλαίσια αυτά ετοιµάζεται να δηµιουργήσει νέες οµάδες
κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής.
Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Προβλέπεται και στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής
και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Η εµπιστοσύνη των επενδυτών σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου αποκαθίσταται, σηµειώνει η
Handelsblatt σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα µε
10:20 πµ
Την Παρασκευή 15 Δεκεµβρίου θα καταβληθεί το χρηµατικό βοήθηµα στις αγρότισσες πολύτεκνες µητέρες,
οι οποίες δήλωσαν συµµετοχή στο Πρόγραµµα Παροχής
9:34 πµ
Εκτεθειµένοι στον κίνδυνο να χάσουν, µέσω κατασχέσεων και ηλεκτρονικών πλειστηριασµών-εξπρές, τα
σπίτια στα οποία διαµένουν µαζί µε άλλα κινητά και
9:07 πµ
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Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει
8:38 πµ
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Καθηµερινής» το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο «δείχνει» την επιβολή
συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεµάχια ή την αύξηση της επιβάρυνσης κυρίως στα αστικά ακίνητα
8:04 πµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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RT @USAmbGreece: Made it to New York for the @CapitalLink "Invest in Greece Forum."
A great chance to advance the trade and investment agen…
RT @USAmbGreece: Made it to New York for the @CapitalLink "Invest in Greece Forum." A great chance to advance
the trade and investment agen…
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Έρχεται έκρηξη ενεργειακών επενδύσεων
"Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες" υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link με θέμα "Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη", εκτιμώντας παράλληλα ότι αναμένεται εκτίναξη επενδύσεων για δημιουργία
µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Όπως επισήµανε, ο Όµιλος "Ελληνικά Πετρέλαια" έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σημαντικός
διαμετακομιστικός κόμβος και αναβαθμισμένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
* Αγωγούς για τη μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
* Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
* Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
* Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
* Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών μονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις "σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο", κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
"Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
με την TOTAL και την ExxonMobil" δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με τα
αναμενόμενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συμμετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα "Ελληνικά Πετρέλαια" θα
παραμείνουν ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ
Ευρώπης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας
προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: "Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδομεί ισχυρές
περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση".
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτομικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
"Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα",
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
ΕΛΠΕ
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Το «Ντου γιου λάικ δι Γκρις;» κάλεσµα του Τσίπρα…
Εντάξει, το να απευθύνεσαι σε Αµερικανούς επενδυτές και να λες ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των
ευκαιριών, έχει µία παραδοξότητα…
Μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει όµως, αν πούµε ότι το κάλεσµα αυτό του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
γίνεται για καλό σκοπό.
Το θέµα είναι ότι στο βιντεοσκοπηµένο αυτό µήνυµα, που απηύθυνε προς το συνέδριο Capital link ο Τσίπρας
εκπέµπει τέτοιο άγχος και αγωνία, που δύσκολα θα πείσει τον οποιονδήποτε επενδυτή.
Και µόνο το βλέµµα του δείχνει µάλλον τρόµο, παρά αυτοπεποίθηση, σαν να µην πιστεύει και ο ίδιος αυτά
που λέει.
Είναι όµως και αυτά τα αγγλικά, στα οποία επιµένει να µιλάει ο Πρωθυπουργός, που δεν βοηθούν… Και
όλο φέρνουν στο µυαλό εκείνο το παλιό κοµµάτι του Καλογιάννη, «Ντου γιου λάικ δι Γκρις»…
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα προγράµµατα
προσαρµογής
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15:45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Γ. Στεργιούλης: Αναµένεται εκτίναξη επενδύσεων για µονάδες ΑΠΕ
"Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες" υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link με θέμα "Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη", εκτιμώντας παράλληλα ότι αναμένεται εκτίναξη επενδύσεων για δημιουργία
µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Όπως επισήµανε, ο Όµιλος "Ελληνικά Πετρέλαια" έχει την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σημαντικός
διαμετακομιστικός κόμβος και αναβαθμισμένη πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της
ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
* Αγωγούς για τη μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
* Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
* Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
* Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
* Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών μονάδων αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις "σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο", κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
"Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική
Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού
με την TOTAL και την ExxonMobil" δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ, προσθέτοντας ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των προσδοκιών που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης ολόκληρη την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για
πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με τα
αναμενόμενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συμμετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα "Ελληνικά Πετρέλαια" θα
παραμείνουν ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ
Ευρώπης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας
προϊόντων & υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιείται.
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Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ. Στεργιούλης
τόνισε: "Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής κρίσης, υλοποιεί τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και οικοδομεί ισχυρές
περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Στα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, οι
καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση".
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτομικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
"Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους όσους
σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη χώρα",
κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
ΕΛΠΕ
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Ο Τσίπρας έκανε... comeback (βίντεο)
Το νέο γλωσσικό ολίσθηµα του πρωθυπουργού
12.12.2017
Tweet

Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τον πρωθυπουργό έχει γίνει πολλές φορές αντικείµενο
σχολιασµού -ως επί το πλείστον ειρωνικού- µε τον κίνδυνο γλωσσικού ολισθήµατος να αυξάνεται πολύ,
αφού αναγκάζεται να µιλά για πολλές ώρες στην αγγλική.
Εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε το βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Σε αυτό ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις, ωστόσο κάπου... ξέφυγε, λέγοντας «Greece is come back... is here... Greece is come back, is here
now».
Δείτε το βίντεο που δηµοσίευσε το in.gr (το ολίσθηµα είναι στο 2:41)

http://www.madeincreta.gr/
Publication date: 12/12/2017 13:13
Alexa ranking (Greece): 28859
http://www.madeincreta.gr/el/article/%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%...

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 12/12/2017 13:10
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/oi-metarry8miseis-den-teleiwnoyn-to-2018-dia...

Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018, διαµηνύει ο Κοστέλο
«Είναι φανερό πως µια βιώσιµη ανάκαµψη θα απαιτήσει τη συνέχιση της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων για
πολλά χρόνια ακόµη», είπε ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ντέκλαν
Κοστέλο.

Το µήνυµα ότι το τέλος του µνηµονίου δεν σηµαίνει και το τέλος των υποχρεώσεων της Ελλάδας, αφού οι
µεταρρυθµίσεις πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια και όσες έγιναν να µην ανατραπούν, έστειλε χθες
από το Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, την ίδια ώρα που ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλούσε για
καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο.

Επιµένοντας στη γραµµή που είχε κρατήσει την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα, στο συνέδριο του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου, ο κ. Κοστέλο είπε: «Είναι φανερό πως µια βιώσιµη ανάκαµψη θα
απαιτήσει τη συνέχιση της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων για πολλά χρόνια ακόµη. Αυτό περιλαµβάνει τη
διατήρηση των µεταρρυθµίσεων σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την
Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος».

Ο κ. Τσακαλώτος, κεντρικός οµιλητής στο γεύµα, παρουσίασε την πιο ρόδινη εκδοχή. Είπε ότι ο
προϋπολογισµός του 2018, που συζητείται στη Βουλή, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µακρά
περίοδο προγραµµάτων. «Το επόµενο έτος», σηµείωσε, «θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της».

Με υποχρεώσεις δηµοσιονοµικής πειθαρχίας για την Ελλάδα –αν και µε µεγαλύτερα περιθώρια ελιγµών–
βλέπει, εξάλλου, την επόµενη µέρα του προγράµµατος και η Deutsche Bank. Σε χθεσινή έκθεσή της για την
Ελλάδα εκτιµά, µάλιστα, ότι η ελάφρυνση του χρέους ή ακόµη και η συµµετοχή στις επανεπενδύσεις του
QE της ΕΚΤ είναι πιθανό να συνδεθούν µε την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. H τράπεζα πιθανολογεί
εκλογές το δ΄ τρίµηνο του 2018, µετά την έξοδο από το πρόγραµµα αλλά πριν από τη λήψη δηµοσιονοµικών
µέτρων το 2019. Αντιθέτως, η Citi σε σηµείωµά της τις τοποθετεί το φθινόπωρο του 2019, απορρίπτοντας
το σενάριο για εκλογές την άνοιξη του 2018, γιατί –οπως λέει– η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει να τις χάσει.

Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης µίλησε και ο επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας Νικόλα Τζιαµαρόλι, κρατώντας επιφυλακτική στάση για την ελάφρυνση του χρέους.
Περιορίστηκε να πει ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα εφαρµόσθηκαν µε επιτυχία και αναµένεται να µειώσουν
το χρέος κατά 25% ώς το 2060, χωρίς να κάνει αναφορά σε περαιτέρω µέτρα.

Στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε ότι το τελευταίο σχήµα
οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδηµάτων ήταν επιτυχές, αφού έφερε έσοδα πάνω από 711 εκατ. ευρώ από
τον Δεκέµβριο του 2016 έως το τέλος Νοεµβρίου φέτος, σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα σχήµατα που
είχαν ασήµαντα αποτελέσµατα. Κι αυτό γιατί, κατά τον κ. Πιτσιλή, λειτούργησε η απειλή ελέγχων, µε βάση
πληροφορίες που έχει η Αρχή από τις τραπεζικές συναλλαγές.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ µίλησε για επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας,
τονίζοντας ότι ήδη επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στην Ελλάδα και ότι νέα
ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισ. δολάρια
σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας και τη θέση της
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Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου.

Για την επιδίωξη της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου, να ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη αξία τους και να αυξήσει τα
έσοδα του Δηµοσίου µίλησε η διευθύνουσα σύµβουλός της Ράνια Αικατερινάρη.

Ο κ. Τσακαλώτος συναντήθηκε την Παρασκευή µε εκπροσώπους των τραπεζών Paribas και JPMorgan.
Επίσης, έλαβε µέρος και σε ξεχωριστή συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τις
επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το συνέδριο µε θεσµικούς επενδυτές, εκπροσώπους µεγάλων
ξένων funds, µεταξύ των οποίων: Bluecrest, Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital,
Waterwheel Capital, Graham Capital, Greylock, Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti, American Century, Caxton,
Goldentree, Marathon Asset Management, Prudential, Smithcove Capital.
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Τσακαλώτος: "Το 2018, η καθαρή έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα"
Για 19η συνεχόµενη χρονιά, το ιδιαίτερα σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία Ετήσιο "Capital Link Invest in
Greece Forum" άνοιξε τις πόρτες του, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017 στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου και φέρνοντας σε επαφή πλήθος
διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Με
προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η
Capital Link έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική
Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις...
Businessnews.gr ·
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Προσκλητήριο επενδύσεων από τη Νέα Υόρκη στο 19ο συνέδρίο Capital Link
Τσίπρας: Η Ελλάδα έτοιµη να γυρίσει σελίδα και να µπει σε εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων Τσακαλώτος: Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία
Προσκλητήριο επενδύσεων σε ξένους θεσµικούς επενδυτές απηύθυνε η ελληνική κυβέρνηση χθες από το
βήµα του 19ου συνεδρίου Capital Link, το οποίο διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, καθώς παρενέβησαν τόσο ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και κορυφαίοι υπουργοί του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης,
όπως ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου. Πάντως, στο "κάδρο" των όποιων συζητήσεων µπαίνει και το χρέος, θέµα το οποίο θέτει
τόσο η Κοµισιόν όσο και ο ESM.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο Αλέξης Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων τόνισε ο πρωθυπουργός, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν
στη χώρα µας, καθώς υπογράµµισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει, και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, ενώ
αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει
στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, καθώς και στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2014.
Δίκαιη ανάπτυξη
Από την πλευρά του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την
οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση στις αγορές
κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως σηµείωσε το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, καθώς ο
προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι
αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των
Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο ίδιος.
Μάλιστα, πρόσθεσε πως "σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της
κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Ακόµη
πρόσθεσε: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές
τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Συναντήσεις µε funds
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπουργός Οικονοµικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους κάποιων funds, µεταξύ των
οποίων είναι τα ακόλουθα: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel
Capital - Graham Capital - Greylock - Hayman Capital - Oppenheimer - Serengeti - American Century - Caxton Goldentree - Marathon Asset Management - Prudential - Smithcove Capital - Goldentree. Σύµφωνα µε πληροφορίες,
οι εκπρόσωποι άκουσαν µε ενδιαφέρον την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας, όπως την παρουσίασε ο
υπουργός
Σηµείο ανάκαµψης
"Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο

http://www.avgi.gr/
Publication date: 12/12/2017 13:05
Alexa ranking (Greece): 873
http://www.avgi.gr/article/10842/8590353/proskleterio-ependyseon-apo-te-nea-yor...

ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας», δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου. Όπως
τόνισε ο ίδιος, «η επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ) της κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό
προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές".
Μήνυµα Δραγασάκη
Την ίδια ώρα, στις προτεραιότητες της επόµενης περιόδου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης, µιλώντας στην Αθήνα ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου
του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισµό του 2018.
Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν, σύµφωνα µε πληροφορίες, στην υλοποίηση των απαραίτητων βηµάτων
για την ολοκλήρωση του προγράµµατος το 2018, συµπεριλαµβανοµένων τόσο της συζήτησης για το χρέος
όσο και της κατάλληλης προετοιµασίας για τον ασφαλή δανεισµό της χώρας από τις αγορές.
Κοµισιόν - ESM για τα επόµενα βήµατα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η
υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
"Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών
στο Eurogroup της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Νίκολα Τζιαµαρόλι. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού, που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αισιόδοξοι οι Έλληνες τραπεζίτες
Κλίµα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας µετέφεραν και οι Έλληνες τραπεζίτες που
µετείχαν στο συνέδριο.
Ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην
Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα η χώρα να βγει επιτυχώς από το πρόγραµµα το καλοκαίρι του
2018, αλλά και στην υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Από την πλευρά του, ο
διευθύνων σύµβουλος της τράπεζα Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στην οµιλία του τόνισε: "Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων".
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας.
Γ. Πιτσιλής: Έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την εθελούσια αποκάλυψη εισοδηµάτων
Ιδιαιτέρως επιτυχηµένη είναι, σύµφωνα µε τον διοικητή τής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργο
Πιτσιλή, η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, καθώς έχει αποφέρει έσοδα
711 εκατ. ευρώ. Όπως είπε χθες µιλώντας στο ίδιο συνέδριο, η σχετική ρύθµιση, παρά το γεγονός ότι ήταν
λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες δύο, έχει αποφέρει
σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, σηµείωσε πως έχει αποφέρει 711 εκατοµµύρια
φορολογικά έσοδα, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
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Α
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Μεγάλου: Θα µειώσουµε τα δάνεια NPE’s κάτω από 10 δισ. ευρώ
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες,
καταγράφοντας σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19o
ετήσιο συνέδριο του Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο Χρήστος Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που
πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την
πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης,
τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, το οποίο χαρακτήρισε ως τη «µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι
«επιτεύξιµοι και ρεαλιστικοί», όπως εκτίµησε ο Χρήστος Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα
του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των
εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση
της επαναθέτησης.
Ο Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν
στο πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πηγή: Lykavitos.gr
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711 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις. Ο Γιώργος
Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο συνέδριο,
να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος που έχει
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της
φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της...
Businessnews.gr ·
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Σε αξονα 4 σηµειων η στρατηγικη του Υπερταµειου

Για την σταθερότητα και την µακροπρόθεσµη προοπτική που επιδιώκει να προσδώσει η «Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας» (Υπερταµείο) µίλησε η διευθύνουσα σύµβουλος, κα Ράνια Αικατερινάρη κατά
την οµιλία της στην ενότητα "Optimizing The Greek State Asset Portfolio", από την Νέα Υόρκη και το "19ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum".
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, όπως εξήγησε.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Κουντουρά: Ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά µεγέθη επί 3 χρόνια εµφανίζει η Ελλάδα
Τρίτη, 12/12/2017 12:49
Την εθνική τουριστική πολιτική που εφαρμόζεται με
επιτυχία από το 2015 με στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού για
τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναµικά
αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα, παρουσίασε κατά την
οµιλία
της στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, η Υπουργός
Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά.
Όπως ανέφερε η ίδια, για τρεις συνεχόμενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του
7% και ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά μεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις - που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια το
2015, τα 28 εκατομμύρια το 2016 και τα 30 εκατομμύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις
διανυκτερεύσεις, την πληρότητες των καταλυμάτων, την ενισχυμένη αεροπορική συνδεσιμότητα, καθώς
και στην απασχόληση και τις νέες επενδύσεις.
Η επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων δυναμικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισμών και η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού δημιούργησανένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηματικότητα και κινητοποίησαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα
τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Η Υπουργός σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσμικό της ρόλο στα παγκόσμια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισμό, και συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς θεσμούς και φορείς, με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), καθώςεκλέχτηκε για πρώτη φορά ως
µέλος το Εκτελεστικό του Συµβούλιο για την περίοδο 2018-2021 καθώς και με τον ΟΟΣΑ, όπου επί ελληνικής
προεδρίας στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τον Τουρισμό τον περασμένο Οκτώβριο, υιοθετήθηκε
Δήλωση Πολιτικής για τη Βιώσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς Τουριστική Ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στη
δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, για την αμερικανική αγορά ανέφερε σε μία σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία
και ανέδειξαν τη δυναμική να διπλασιαστεί ο αριθμός αυτός σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια αφίξεις
τα επόμενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίους Αμερικανικούς Ομίλους
και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική τουριστική αγορά.
capital.gr
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Προσκλητήριο επενδύσεων από την κυβέρνηση - Τσίπρας: «Η Ελλάδα είναι η
γη της ευκαιρίας»
Προσκλητήριο επενδύσεων σε ξένους θεσµικούς επενδυτές απηύθυνε η ελληνική κυβέρνηση χθες από το
βήµα του 19ου συνεδρίου Capital Link, το οποίο διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, καθώς παρενέβησαν τόσο ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και κορυφαίοι υπουργοί του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης,
όπως ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου. Πάντως, στο «κάδρο» των όποιων συζητήσεων µπαίνει και το χρέος, θέµα το οποίο θέτει
τόσο η Κοµισιόν όσο και ο ESM.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο Αλέξης Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοιχτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων τόνισε ο πρωθυπουργός, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν
στη χώρα µας, καθώς υπογράµµισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει, και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, ενώ
αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει
στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018, καθώς και στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2014.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», είπε.

Δίκαιη ανάπτυξη
Από την πλευρά του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την
οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση στις αγορές
κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Όπως σηµείωσε το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, καθώς ο
προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι
αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των
Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο ίδιος.
Μάλιστα, πρόσθεσε πως "σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της
κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη
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βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Ακόµη
πρόσθεσε: «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές
τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Συναντήσεις µε funds
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπουργός Οικονοµικών συναντήθηκε µε εκπροσώπους κάποιων funds, µεταξύ των
οποίων είναι τα ακόλουθα: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel
Capital - Graham Capital - Greylock - Hayman Capital - Oppenheimer - Serengeti - American Century - Caxton Goldentree - Marathon Asset Management - Prudential - Smithcove Capital - Goldentree. Σύµφωνα µε πληροφορίες,
οι εκπρόσωποι άκουσαν µε ενδιαφέρον την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας, όπως την παρουσίασε ο
υπουργός
Σηµείο ανάκαµψης
«Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας», δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου. Όπως
τόνισε ο ίδιος, «η επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ) της κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό
προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές».
Μήνυµα Δραγασάκη
Την ίδια ώρα, στις προτεραιότητες της επόµενης περιόδου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης, µιλώντας στην Αθήνα ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου
του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της συζήτησης για τον προϋπολογισµό του 2018.
Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν, σύµφωνα µε πληροφορίες, στην υλοποίηση των απαραίτητων βηµάτων
για την ολοκλήρωση του προγράµµατος το 2018, συµπεριλαµβανοµένων τόσο της συζήτησης για το χρέος
όσο και της κατάλληλης προετοιµασίας για τον ασφαλή δανεισµό της χώρας από τις αγορές.
Κοµισιόν - ESM για τα επόµενα βήµατα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους
Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η
υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης
του χρέους.
«Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών
στο Eurogroup της 22 Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Νίκολα Τζιαµαρόλι. Αν και απέφυγε να µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους,
προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του οργανισµού, που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς
και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.
Θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αισιόδοξοι οι Έλληνες τραπεζίτες
Κλίµα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας µετέφεραν και οι Έλληνες τραπεζίτες που
µετείχαν στο συνέδριο.
Ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην
Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα η χώρα να βγει επιτυχώς από το πρόγραµµα το καλοκαίρι του
2018, αλλά και στην υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Από την πλευρά του, ο
διευθύνων σύµβουλος της τράπεζα Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στην οµιλία του τόνισε: «Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων».
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«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας.
Γ. Πιτσιλής: Έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την εθελούσια αποκάλυψη εισοδηµάτων
Ιδιαιτέρως επιτυχηµένη είναι, σύµφωνα µε τον διοικητή τής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργο
Πιτσιλή, η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, καθώς έχει αποφέρει έσοδα
711 εκατ. ευρώ. Όπως είπε χθες µιλώντας στο ίδιο συνέδριο, η σχετική ρύθµιση, παρά το γεγονός ότι ήταν
λιγότερο ελκυστική για τους φορολογούµενους σε σχέση µε τις προηγούµενες δύο, έχει αποφέρει
σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, σηµείωσε πως έχει αποφέρει 711 εκατοµµύρια
φορολογικά έσοδα, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει οι προηγούµενες ρυθµίσεις ήταν αµελητέα.
Πηγή: avgi.gr
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Ορόσηµο το 2018 για την έξοδο της Ελλάδας από τα προγράµµατα κατά τον
Τσακαλώτο

Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σηµειώνοντας πως το επόµενο έτος θα
χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.

Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο Ευκλειδης
Τσακαλώτος σηµείωσε πως το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει
τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε «πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας.

«Βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης»
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε. Έκανε
επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης,
οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Σηµειώνεται, τέλος, ότι στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική
εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Ευρωπαϊκό µήνυµα για συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων µετά το τρίτο µνηµόνιο
Υπενθυµίζεται ότι στο ίδιο συνέδριο, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους
θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο, έστειλε µήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα
ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα
του ότι µετά το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης θα ανοίξει ο δρόµος για να
διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
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Good news από τον Χρήστο Μεγάλου: Ισχυρή η κεφαλαιακή θέση των
ελληνικών τραπεζών, σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης
Oι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων...
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,
µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη,
Όπως είπε, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω
µέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα
βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη
χρηµατοδότησή του από το ευρωσύστηµα.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που
πραγµατοποίησαν οι νέες διοικητικές οµάδες των ελληνικών τραπεζών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει
των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9,
την ίδια στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Ωστόσο, εκτίµησε ότι σε κάθε περίπτωση, οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, το οποίο χαρακτήρισε ως τη µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Σύµφωνα µε την Agenda 2020 που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, στόχος για την Τράπεζα είναι η µείωση
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων
δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως σήµερα.
«Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM και είναι επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», είπε ο κ. Μεγάλου.
Όπως τόνισε, τα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Τρ. Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 24 µηνών, ενώ οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων
δανείων σε καθυστέρηση και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων
και της ίασης µη εξυπηρετούµενων δανείων, ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων και υποχώρηση
της εκ νέου αθέτησης (redefault).
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης και στην κατεύθυνση αυτή η Tράπεζα Πειραιώς θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές
αναδιαρθρώσεις, ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων. Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου
συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο εξάµηνο του 2018 και ήδη
καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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[Πρώτο Θέµα]: Ποιους ξένους επενδυτές είδε ο Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α τετ που διοργανώθηκαν τόσο για τους
υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των διοικήσεων εισηγµένων
εταιρειών
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.
Πέραν των πάνελ και των δηµόσιων συζητήσεων που υπήρξαν µεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α
τετ που διοργανώθηκαν τόσο για τους υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των
διοικήσεων εισηγµένων εταιρειών.
Σύµφωνα µε την Capital Link πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη
εταιρείες ενώ παράλληλα υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε
ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που διοργανώθηκε µε τον υπ. Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο συµµετείχαν εκπρόσωποι
ξένων funds µεταξύ των οποίων: Bluecrest – Cyrus Capital – Fir Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital –
Waterwheel Capital – Graham Capital – Greylock – Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti – American Century –
Caxton – Goldentree – Marathon Asset Management – Prudential – Smithcove Capital – Goldentree.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall
Street Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons κα.
Πηγή: www.newmoney.gr
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Ευκλείδης Τσακαλώτος: Έρχονται «άµεσα» επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου και
συµµετείχε στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum, µαζί µε τους υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο κ. Τσακαλώτος στην οµιλία του ανέφερε την εκτίµηση πως οι Αµερικανοί επενδυτές ενδιαφέρονται για
άµεσες επενδύσεις, καθώς είναι πεπεισµένοι πως η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα από την κρίση, ενώ δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στον ρόλο του ΔΝΤ που «βλέπει» εντός προγράµµατος.
Συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε :
Για τις επαφές του µε τους επενδυτές
“ Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνικη
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι
οι επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η
αξιολόγηση η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση,
αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος
την φύση της εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς
τα εµπρός και µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που
ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν
βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό
πρόσηµο και αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους
πέντε επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
Για το πότε θα βγει η Ελλάδα στις αγορές
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
Για την παρεµπόδιση των πλειστηριασµών
“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Εχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
Για τον ρόλο του ΔΝΤ και την παραµονή του στο Πρόγραµµα
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Νταισελµπλουµ είπε ότι πρέπει
να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα
τα δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει
στο πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί
µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα
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structure benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
Για την πιθανότητα επαναδιαµπραγµάτευσης των µέτρων 2019 - 2020
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
Για τις φήµες περί ναυαγίου της αγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets ) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική
και παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
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«Γουέλ καµ του δε λαντ οφ οπορτιούνιτι»

Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από τη Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα νωρίτερα και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό
συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει και ότι ως «χώρα της ευκαιρίας» (land of
opportunity) ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Και απόψε το βράδυ όµως η χώρα µας θα έχει την τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης ο κ. Τσακαλώτος, µε την ιδιότητα του υπουργού Οικονοµικών, θα χτυπήσει το κουδούνι
της λήξης της συνεδρίασης, κάτι που πριν από έναν χρόνο είχε κάνει και ο κ. Γιώργος Σταθάκης ως
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης τότε.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε στην οµιλία του ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας
από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των ελλήνων πολιτών. Και ο
πρωθυπουργός στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και
σας καλεί να γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
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Ωστόσο, στο ίδιο συνέδριο µίλησε χθες και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προσφάτως προειδοποίησε και µάλιστα δηµόσια ότι «οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον
Αύγουστο του 2018 και ότι έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια» και ότι ο όρος
«καθαρή έξοδος δεν είναι ο καλύτερος που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς» για το τέλος του τρίτου
µνηµονίου.
Ο κ. Τσακαλώτος όµως επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές
κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στον σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις
ιδιωτικές δαπάνες, καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές. Επικαλέστηκε απίσης το ότι η Ελλάδα αλλάζει
µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση της γραφειοκρατίας και
κάλεσε τους ξένους επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους συµβάλλοντας στην
αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας».
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Ποιους ξένους επενδυτές είδε ο Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη

Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.
Πέραν των πάνελ και των δηµόσιων συζητήσεων που υπήρξαν µεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α
τετ που διοργανώθηκαν τόσο για τους υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των
διοικήσεων εισηγµένων εταιρειών.
Σύµφωνα µε την Capital Link πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη
εταιρείες ενώ παράλληλα υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε
ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που διοργανώθηκε µε τον υπ. Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο συµµετείχαν εκπρόσωποι
ξένων funds µεταξύ των οποίων: Bluecrest – Cyrus Capital – Fir Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital –
Waterwheel Capital – Graham Capital – Greylock – Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti – American Century –
Caxton – Goldentree – Marathon Asset Management – Prudential – Smithcove Capital – Goldentree.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall
Street Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons κα.
Πηγή: www.newmoney.gr
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Αισιοδοξία της κυβέρνησης λόγω... Νέας Υόρκης

Μηνύµατα αισιοδοξίας για καλύτερες µέρες στο οικονοµικό τοµέα από την Κυβέρνηση.
Στη Νέα Υόρκη αυτές τις µέρες γίνεται παρέλαση Ελλήνων αξιωµατούχων. Υπουργοί, τραπεζίτες και λοιποί
οικονοµικοί παράγοντες δίνουν το παρών στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού του Capital Link Forum,
µε τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους να εκπέµπουν µηνύµατα αισιοδοξίας και σταθερότητας, ενόψει και
της συνέχειας, µπροστά από ένα κοινό που αποτελείται από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.
Τον τόνο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος µπορεί να µην ταξίδεψε στις ΗΠΑ, µιας και σήµερα θα
βρίσκεται στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και στο τέλος της εβδοµάδας στις Βρυξέλλες για
τη Σύνοδο Κορυφής. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του την
Ελλάδα «γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις», καλώντας
τους επενδυτές να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας. «Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016»,
είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραµυνόµενος της βελτίωσης των στοιχείων της οικονοµίας.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε και µια ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες το
τελευταίο διάστηµα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. «Η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία», τόνισε ενδεικτικά ο πρωθυπουργός.
Στο ίδιο µήκος κύµατος της κυβερνητικής αισιόδοξης συγχορδίας εξέπεµψαν τόσο ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος -ο οποίος σήµερα θα χτυπήσει και το καµπανάκι της Wall Street-, αλλά
και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Task Force που
συγκροτήθηκε, ώστε να διευκολύνει τον συντονισµό δράσεων για την προσέλκυση αµερικανικών εταιρειών
στην Ελλάδα. Ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας
χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, κάνοντας λόγο για το γνωστό πλέον «clean exit». Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι
ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο περιέγραψε ένα πλαίσιο µεταρρυθµίσεων που
θα διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόµα, παρά την τυπική ολοκλήρωση του προγράµµατος το καλοκαίρι του
2018.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, δεδοµένης και της παρουσίας σειράς εκπροσώπων µεγάλων funds, αλλά και
επενδυτικών οίκων, έχουν οι αναφορές σηµαντικών τραπεζιτών, όπως ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς
και ο Νίκος Καραµούζης της Eurobank, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα επικείµενα stress tests των ελληνικών
τραπεζών, το οποίο θα µπορούσε να είναι ένα θέµα αγκάθι για την κυβέρνηση, προδιαγράφοντας
ουσιαστικά την υπέρβαση του σκοπέλου κατά τρόπο επιτυχή-µια συνθήκη που θεωρείται απαραίτητη για
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την πραγµατική επιστροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Πηγή: insider.gr
Πηγή
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1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική Μακεδονία
Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο,
όλο τον χρόνο.
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«Γουέλ καµ του δε λαντ οφ οπορτιούνιτι»
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από τη Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link.
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από τη Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα νωρίτερα και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό
συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει και ότι ως «χώρα της ευκαιρίας» (land of
opportunity) ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Και απόψε το βράδυ όµως η χώρα µας θα έχει την τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης ο κ. Τσακαλώτος, µε την ιδιότητα του υπουργού Οικονοµικών, θα χτυπήσει το κουδούνι
της λήξης της συνεδρίασης, κάτι που πριν από έναν χρόνο είχε κάνει και ο κ. Γιώργος Σταθάκης ως
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης τότε.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε στην οµιλία του ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας
από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των ελλήνων πολιτών. Και ο
πρωθυπουργός στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και
σας καλεί να γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.

Ωστόσο, στο ίδιο συνέδριο µίλησε χθες και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προσφάτως προειδοποίησε και µάλιστα δηµόσια ότι «οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον
Αύγουστο του 2018 και ότι έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια» και ότι ο όρος
«καθαρή έξοδος δεν είναι ο καλύτερος που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς» για το τέλος του τρίτου
µνηµονίου.
Ο κ. Τσακαλώτος όµως επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές
κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στον σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις
ιδιωτικές δαπάνες, καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές. Επικαλέστηκε απίσης το ότι η Ελλάδα αλλάζει
µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση της γραφειοκρατίας και
κάλεσε τους ξένους επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους συµβάλλοντας στην
αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας».
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Ποιους ξένους επενδυτές είδε ο Τσακαλώτος...

στη Νέα Υόρκη...
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο
ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.
Πέραν των...
πάνελ και των δηµόσιων συζητήσεων που υπήρξαν µεγάλο
ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α τετ που
διοργανώθηκαν τόσο για τους υπουργούς και
εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των διοικήσεων
εισηγµένων εταιρειών.
Σύµφωνα µε την Capital Link πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ'
ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρείες ενώ
παράλληλα υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του
οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που διοργανώθηκε µε τον υπ. Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο συµµετείχαν εκπρόσωποι ξένων
funds µεταξύ των οποίων: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree
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- Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer –
Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon
Asset Management – Prudential - Smithcove Capital –
Goldentree.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή
media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall Street
Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds,
Barrons κα...
Πηγή: www.newmoney.gr
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
πηγή: www.news.gr
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Tourism Min Kountoura calls on foreigners to invest in Greece
Tourism Minister Elena Kountoura called on foreigners to carry out investments in Greece and in Greek tourism, while
speaking at Capital Link Ιnvest in Greece Forum that started in New York on Monday.
The minister referred to the stability and development of the Greek economy and the friendly environment for
investments.
The tourism ministry, she said, is implementing a successful national regional tourism policy that seeks to establish
Greece as a world-class tourist destination 365 days a year. Through the achievement of strategic development goals
in tourism policy, with a focus on extending the summer tourism season, penetrating new foreign markets for highincome visitors, promoting new Greek destinations and developing thematic tourism, a new framework for highperforming investments in the tourist market has been created and international interest has been already expressed,
Kountoura said.
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Tourism Min Kountoura calls on foreigners to invest in Greece
Tourism Minister Elena Kountoura called on foreigners to carry out investments in Greece and in Greek tourism, while
speaking at Capital Link Ιnvest in Greece Forum that started in New York on Monday.
The minister referred to the stability and development of the Greek economy and the friendly environment for
investments.
The tourism ministry, she said, is implementing a successful national regional tourism policy that seeks to establish
Greece as a world-class tourist destination 365 days a year. Through the achievement of strategic development goals
in tourism policy, with a focus on extending the summer tourism season, penetrating new foreign markets for highincome visitors, promoting new Greek destinations and developing thematic tourism, a new framework for highperforming investments in the tourist market has been created and international interest has been already expressed,
Kountoura said.
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711 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ύψους 711 εκατοµµυρίων ευρώ, απέδωσε στο Δηµόσιο η ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για
την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε
µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας που συµµετέχουν στο
συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα αναφερόµενος και στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνοντας την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε
βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογούµενων. Όπως είπε, στις αρχές του
2016 είχε εξετασθεί λίγο περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα,
ενηµέρωσε, το ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
Πηγή: analitis.gr
View the discussion thread.
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Τσακαλώτος: "Το 2018, η καθαρή έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα"
Για 19η συνεχόµενη χρονιά, το ιδιαίτερα σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία Ετήσιο "Capital Link Invest
in Greece Forum" άνοιξε τις πόρτες του, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017 στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου και φέρνοντας
σε επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι
ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η Capital Link έχει επιδοθεί σε συστηµατική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο
παρουσίασε τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών εµφανίζονται
µαζί σε συνέδριο και µάλιστα στο εξωτερικό για να τιµήσουν την Ελλάδα, παράλληλα συµµετείχαν 2
Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 7 – επτά
Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό κυβερνητικό επιτελείο.
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για
την Ελλάδα από:
•

87 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε

•

1350 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο

•

153 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες

•
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονοµικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένα funds
που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
•

Ξεχωριστές συναντήσεις µε εκπροσώπους από Διεθνή ΜΜΕ

•
Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του, επεσήµανε ότι υπάρχει µία
σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων. Ο λόγος είναι ότι το 2018
σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα. Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός
που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της
Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και
της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές. Αποτέλεσµα των
παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. "Σε όλη
αυτή την προσπάθεια" -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε
ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
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ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη
δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν
την ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις
συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της
κυβέρνησης να δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των
επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο
αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των εταίρων της.

View the discussion thread.
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Συναντήθηκε µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
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Συναντήθηκε µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη ο
Τσακαλώτος
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.

Πέραν των πάνελ και των δηµόσιων συζητήσεων που υπήρξαν µεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α
τετ που διοργανώθηκαν τόσο για τους υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των
διοικήσεων εισηγµένων εταιρειών.
Σύµφωνα µε την Capital Link πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ' ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη
εταιρείες ενώ παράλληλα υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε
ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που διοργανώθηκε µε τον υπ. Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο συµµετείχαν εκπρόσωποι
ξένων funds µεταξύ των οποίων: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital Waterwheel Capital - Graham Capital - Greylock - Hayman Capital - Oppenheimer - Serengeti - American Century Caxton - Goldentree - Marathon Asset Management - Prudential - Smithcove Capital - Goldentree.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall
Street Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons κα.
Πηγή: www.newmoney.gr
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«Άνευρη» συνεδρίαση µε τις τράπεζες σε άνοδο
Ούτε σήµερα αναµένεται ουσιαστική αύξηση του τζίρου.
Γράφει ο: Νώντας Ψαρράς
Η βελτιωµένη συµπεριφορά της µετοχής της Alpha Bank, µετά τη χθεσινή πτώση (λίγο πριν τις 12 κέρδιζε
σχεδόν 2%) και το γενικότερα καλό κλίµα για τις τράπεζες, σε συνδυασµό µε την αδυναµία πολλών
µετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνουν την τάση στην αγορά στη σηµερινή συνεδρίαση, οδηγώντας
το Γενικό Δείκτη σε οριακή άνοδο, στο επίπεδο των 740 µονάδων.
Τα τεχνικά προβλήµατα δεν έλειψαν στο άνοιγµα της συνεδρίασης, αλλά φαίνεται ότι η αγορά αφοµοιώνει
τις αλλαγές στα όρια διακύµανσης και η κατάσταση σταδιακά εξοµαλύνεται.
Αν και η εξέλιξη των συναλλαγών ως λίγο πριν το µεσηµέρι (πάνω από 7 εκατ. ευρώ) δείχνει ότι στη
σηµερινή συνεδρίαση ο τζίρος θα είναι βελτιωµένος, µετά την πτώση του χθες κάτω από τα 31 εκατ.
ευρώ, ωστόσο δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της συναλλακτικής δραστηριότητας,
καθώς τα µεγάλα fundπαραµένουν στο περιθώριο και η αγορά κινείται από τους βραχυπρόθεσµους
«παίκτες».
Το καλό κλίµα στο ετήσιο συνέδριο της CapitalLink, στην Νέα Υόρκη, οι συναντήσεις του Ευκλείδη
Τσακαλώτου µε επενδυτικούς οίκους, η συνεχιζόµενη πτώση της απόδοσης των οµολόγων (στο 4,45%
σήµερα η απόδοση της δεκαετίας), τα καλά σχόλια από την DeutscheBank για την «καθαρή» έξοδο από το
µνηµόνιο, δεν φαίνεται να συγκινούν ιδιαίτερα τους επενδυτές, οι οποίοι αποφεύγουν την αύξηση του
ελληνικού ρίσκου στα χαρτοφυλάκιά τους.
Το επόµενο σηµαντικό γεγονός που αναµένεται να προκαλέσει κάποια κινητικότητα στην αγορά είναι η
λήξη των συµβολαίων παραγώγων του Δεκεµβρίου, αυτή την Παρασκευή (triplewitching), ενώ ακολούθως,
ως το τέλος του µήνα, θα ενταθούν οι κινήσεις που αποσκοπούν σε windowdressing.
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και
συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και
προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον
ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως
ελκυστικός τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Έλ. Κουντουρά: 'Υπάρχει το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης
στην ελληνική τουριστική αγορά'
Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις
νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό
τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη
εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε στόχο να
εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό
για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο. Μέσα από την επίτευξη
των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής
πολιτικής, µε έµφαση στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου,
το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής
αγοραστικής δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και
την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην
ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το
θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα αποφάσεων για τον
τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού, τον ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς
θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και
θέση ως ελκυστικός τουριστικός και επενδυτικός
προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία
σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και
οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην
Ελλάδα συνεχόµενα την τελευταία τριετία, στη σηµαντική
αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε
κορυφαίους αµερικανικούς οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον
τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από
κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
Γ. Τζιάλλας: Έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων
Ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας, µιλώντας στην ειδική
ενότητα για την κτηµαταγορά και τις επενδύσεις, παρουσίασε τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον
ελληνικό τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
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Το Υπουργείο Τουρισµού, επεσήµανε, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων τουριστικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ
αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις µαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα
που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται ήδη σηµαντικό
ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων, µε σκοπό τη µετατροπή τους και χρήση
τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
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Μνηµόνιο για χρόνια πολλά «βλέπουν» οι θεσµοί
Η Κοµισιόν ανεβάζει διαρκώς τον πήχη των µεταµνηµονιακών µεταρρυθµίσεων, δείχνοντας έναν µακρύ
δρόµο σπαρµένο µε πολυετείς δεσµεύσεις. Ο ESM από την πλευρά του χαµηλώνει διαρκώς τον πήχη των
προσδοκιών µελλοντικών παρεµβάσεων στο χρέος, αναδεικνύοντας την ελάφρυνση που έχει προσφερθεί
ήδη στην Ελλάδα µέσω των βραχυχρόνιων µέτρων διευθέτησής τους.
Όπως σηµειώνουν «Τα Νέα», στο συνέδριο Capital Link το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο
Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής της Κοµισιόν στη διαπραγµατευτική οµάδα των δανειστών, επανέλαβε ότι ο
δρόµος των µεταρρυθµίσεων θα είναι µακρύς, δεδοµένου ότι «µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια», αναφέρει
το in.gr.
Όπως προκύπτει και από το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι δανειστές θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο τη
δέσµευση όχι µόνο της σηµερινής αλλά και των επόµενων κυβερνήσεων στη µη αναστροφή των
µεταρρυθµίσεων αλλά και των µέτρων που επιβλήθηκαν στα χρόνια του Μνηµονίου, µαζί µε ένα πακέτο
νέων µεταρρυθµίσεων τα επόµενα πολλά χρόνια.
Στο παζάρι αυτό, το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
– καλώς εχόντων των πραγµάτων στο τέλος Ιανουαρίου 2018 -, κοµβικό σηµείο στις διαπραγµατεύσεις
αναµένεται να διαδραµατίσουν οι δεσµεύσεις µελλοντικών διευθετήσεων στο ελληνικό δηµόσιο χρέος.
Παρακολουθώντας την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ESM στο κουαρτέτο, από το βήµα του ίδιου
συνεδρίου, οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι µετρηµένες. Ο Νικόλα Τζιαµαρόλι ανέδειξε την
αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των βραχυχρόνιων µέτρων καθώς αναµένεται πως θα οδηγήσουν σε
µείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 25 µονάδες έως το 2060, έναντι 20 µονάδων που ήταν οι αρχικές
εκτιµήσεις.
Κατά το σκεπτικό του ESM, το οποίο αρκετές φορές το τελευταίο διάστηµα έχει αναλύσει ο επικεφαλής
Κλάους Ρέγκλινγκ, οι παρεµβάσεις αυτές είναι επαρκείς για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του
χρέους.
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Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να
αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν
στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.

Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Το µήνυµα Τσακαλώτου στους επενδυτές
Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από
την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.

«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Ακόµη, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
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Κατηγορίες Ελλάδα Κόσµος Πολιτική Οικονοµία Επιχειρήσεις Πολιτισµός
Εκκλησία Αθλητισµός Υγεία Αυτοκίνητο Το άρθρο της ηµέρας Άρθρογραφία
Συνεντεύξεις Social Life µε την Τίνα Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ : Διαχειρίσιµες οι
επιπτωσεις των stress tests Συντάκτης Γιάννης Χαλκιαδάκης Προηγούµενο
άρθρο Σχετικά άρθρα
Την βεβαιότητα ότι θα είναι διαχειρίσιµες για τις ελληνικές τράπεζες, οι όποιες επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank,
Νικόλαος Καραµούζης, συµπεριλαµβανοµένων και των stress tests.«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι», είπε την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου µιλώντας στο 19ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Καραµούζης,
σηµειώνοντας πως «καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων
κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, · το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και
την επιστροφή των καταθέσεων, · τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων , · τη συρρίκνωση
των δανειακών χαρτοφυλακίων»
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης ανέφερε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Παρ όλα αυτά , σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και αρκετές ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών , όπως IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,
PSD2, calendar provisioning, η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση
των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη τραπεζικούς
διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις
νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηµατικό µοντέλο.
Ολοκληρώνοντας , ο επικεφαλής της ΕΕΤ , επισήµανε ότι «Λαµβάνοντας υπ’ όψιν
το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει
επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προπροβλέψεων κερδοφορία , περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη βάση, που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους»
, για να καταλήξει ότι «νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών , stress test, θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
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Τσακαλώτος: το ΔΝΤ θα παραµείνει στο πρόγραµµα

Εγγυηµένη η προστασία των ακινήτων από τους
πλειστηριασµούς, για όσους πρέπει, τόνισε ο
Υπ.Οικονοµικών
Την εκτίμηση ότι οι Αμερικανοί επενδυτές είναι πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άμεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
μετά την ομιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη . Ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, συμμετείχε στο συνέδριο μαζί με τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη
Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόμενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα μείνει στο πρόγραμμα», ενώ για
στους πλειστηριασμούς σημείωσε ότι «επιστρέφουμε στην κανονικότητα». Αναφορικά με την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ,τόνισε ότι « δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού».
Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών, πάνω σε όλα τα ζητήματα, όπως τις μεταδίδει ο
ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Ήρθα εδώ με καλές προσδοκίες για το κλίμα που θα αντιμετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ ό,τι περίμενα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισμένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νομίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόμενη ημέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος τη φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόμενη ημέρα, τις εξελίξεις, είναι μια ατζέντα που κοίταγε προς τα εμπρός και
με θετικό πρόσημο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει μια μεγάλη γκάμα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άμεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για μετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσμα,
μακροπρόθεσμα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηματικά, αλλά όλα με θετικό πρόσημο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την ομιλία του, αν παρατηρήσατε με τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίμα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληματίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Δεν κάνουμε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουμε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραμμα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούμε. Κάναμε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναμε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών ομολόγων. Όπως είπε ο πρώτος ομιλητής σήμερα,
καταφέραμε ακόμα να δείξουμε ότι οι Έλληνες επενδυτές που μπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραμμα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραμμα
συνεχίζουμε, πρέπει να δώσω τα εύσημα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό με επαγγελματικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούμενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Διαμορφώνεται ένα κλίμα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασμοί, το θέμα
δεν είναι πρωτίστως θέμα καταστολής, το θέμα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, ότι μια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέμβει όπως παρεμβαίνουμε στα αντίμετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουμε βάλει πλέγμα προστασίας μέχρι το τέλος του 2018, δεν σημαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, μπορεί να αξιοποιήσει το νόμο για τα
επόμενα χρόνια. Δεν σταματάει ο νόμος αλλά δεν μπορούν να μπούνε άλλοι μετά το 2018. Έχουμε μιλήσει
με συμβολαιογράφους, έχουμε οργανώσει να υπάρχει μια ομάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήματα
που προκύπτουν.
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-ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Eurogroup ο Ντάισελμπλουμ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουμε διευκρίνιση για τα μέτρα που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουμε να δούμε τι σημαίνει για παράδειγμα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριμένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει μια απόφαση για το εάν μπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστημένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή μου είναι ότι θέλει να παραμένει στο
πρόγραμμα. Να ανανεώσει το stand by arrangement. Το πρόγραμμα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί με
την έννοια ότι εμείς όχι μόνο καλύπτουμε τα Key deliverables από το πρόγραμμα του ESM αλλά και τα
structure benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει.

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΔΙAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019-2020 ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΝΤ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ FUND
Νομίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets ) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστημένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονομία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο.
Ο Υπουργός Οικονομικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήμερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια ο Ε. Τσακαλώτος θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται για
19η συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς. Στο Συνέδριο συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Πηγή antenna.gr

Αν το άρθρο µας σας άρεσε, πατήστε
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Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τα προγράµµατα

Το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, υπογράµµισε ο υπουργός
Οικονοµικών από 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε σε σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας
από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
είπε και τόνισε ότι αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις», πρόσθεσε, δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί
ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, και αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην
εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», ανέφερε.
Κατέστησε, δε, σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδό της στις αγορές έστειλε και ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι
η ανάπτυξη.
Επισήµανε, επίσης, πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει
υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM.
«Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των επενδυτικών
πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Τζιαµαρόλι: Η τάση για την Ελλάδα είναι θετική
Η τάση για την Ελλάδα είναι θετική και θα βελτιωθεί περαιτέρω αν η τρίτη αξιολόγηση ολοκληρωθεί
σύντοµα, µε την εκπλήρωση των δεσµεύσεων του προγράµµατος που έχουν αποµείνει, δήλωσε ο
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM).
«Αν η Ελλάδα συνεχίσει την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, θα ακολουθήσει το ίδιο υπόδειγµα των
άλλων χωρών που ήταν σε πρόγραµµα του ESM/EFSF», πρόσθεσε ο Νικολά Τζιαµαριόλι.
Οι αποδόσεις και τα spreads των ελληνικών οµολόγων είναι ακόµη υψηλά αλλά είναι σε πτωτική τροχιά,
σηµείωσε ο αξιωµατούχος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρηµατοδοτήθηκε από την αγορά τον Ιούλιο και τον
Νοέµβριο εκτέλεσε τη µεγαλύτερη άσκηση διαχείρισης στοιχείων παθητικού που έχει γίνει στην ιστορία, µε
την ανταλλαγή των οµολόγων που είχαν εκδοθεί µε το PSI το 2012.
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Για το ελληνικό χρέος είπε ότι αυτό που έχει σηµασία δεν είναι τόσο πολύ το απόθεµά του αλλά οι
ακαθάριστες ανάγκες χρηµατοδότησής του: «Για να διατηρηθούν οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές
ανάγκες υπό έλεγχο, η Ελλάδα θα πρέπει να εµµείνει στην πορεία πρωτογενών πλεονασµάτων, για την
οποία έχει δεσµευθεί».
Στο σηµείο αυτό τόνισε ότι ο ESM υλοποίησε φέτος µε επιτυχία τα λεγόµενα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του χρέους.
Ο ESM, σηµείωσε, εκτιµά ότι τα µέτρα αυτά θα µειώσουν τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας
κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες έως το 2060 και τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας προς
το ΑΕΠ κατά περίπου έξι ποσοστιαίες µονάδες, περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν αρχικά.
Η Ελλάδα, κατέληξε ο Τζιαµαριόλι, πρέπει να συνεχίσει να µεταρρυθµίζει την οικονοµία της ώστε να
µπορέσει να εξέλθει µε επιτυχία από τον τρίτο πρόγραµµα βοήθειας τον επόµενο Αύγουστο.
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Αισιοδοξία της κυβέρνησης λόγω... Νέας Υόρκης
Μηνύµατα αισιοδοξίας για καλύτερες µέρες στο οικονοµικό τοµέα από την Κυβέρνηση.
Στη Νέα Υόρκη αυτές τις µέρες γίνεται παρέλαση Ελλήνων αξιωµατούχων. Υπουργοί, τραπεζίτες και λοιποί
οικονοµικοί παράγοντες δίνουν το παρών στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού του Capital Link Forum,
µε τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους να εκπέµπουν µηνύµατα αισιοδοξίας και σταθερότητας, ενόψει και
της συνέχειας, µπροστά από ένα κοινό που αποτελείται από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.
Τον τόνο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος µπορεί να µην ταξίδεψε στις ΗΠΑ, µιας και σήµερα θα
βρίσκεται στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και στο τέλος της εβδοµάδας στις Βρυξέλλες για
τη Σύνοδο Κορυφής. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του την
Ελλάδα «γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις», καλώντας
τους επενδυτές να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας. «Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016»,
είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραµυνόµενος της βελτίωσης των στοιχείων της οικονοµίας.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε και µια ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες το
τελευταίο διάστηµα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. «Η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία», τόνισε ενδεικτικά ο πρωθυπουργός.
Στο ίδιο µήκος κύµατος της κυβερνητικής αισιόδοξης συγχορδίας εξέπεµψαν τόσο ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος -ο οποίος σήµερα θα χτυπήσει και το καµπανάκι της Wall Street-, αλλά
και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Task Force που
συγκροτήθηκε, ώστε να διευκολύνει τον συντονισµό δράσεων για την προσέλκυση αµερικανικών εταιρειών
στην Ελλάδα. Ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας
χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, κάνοντας λόγο για το γνωστό πλέον «clean exit». Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι
ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο περιέγραψε ένα πλαίσιο µεταρρυθµίσεων που
θα διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόµα, παρά την τυπική ολοκλήρωση του προγράµµατος το καλοκαίρι του
2018.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, δεδοµένης και της παρουσίας σειράς εκπροσώπων µεγάλων funds, αλλά και
επενδυτικών οίκων, έχουν οι αναφορές σηµαντικών τραπεζιτών, όπως ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς
και ο Νίκος Καραµούζης της Eurobank, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα επικείµενα stress tests των ελληνικών
τραπεζών, το οποίο θα µπορούσε να είναι ένα θέµα αγκάθι για την κυβέρνηση, προδιαγράφοντας
ουσιαστικά την υπέρβαση του σκοπέλου κατά τρόπο επιτυχή-µια συνθήκη που θεωρείται απαραίτητη για
την πραγµατική επιστροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Πηγή: insider.gr
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Τσακαλώτος: Με σκληρή δουλειά βγαίνουµε το 2018 από τα προγράµµατα
Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενηµέρωση.
«Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα» είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Ο ίδιος µίλησε για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο και στις
επιχειρήσεις, ενώ στάθηκε στη µείωση της ανεργίας, η οποία -όπως είπε- «αποτελεί ισχυρό µήνυµα της
σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη».
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της» πρόσθεσε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος έστειλε σαφές µήνυµα και προς τους
επενδυτές λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία» είπε.
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Το άρθρο Τσακαλώτος: Με σκληρή δουλειά βγαίνουµε το 2018 από τα προγράµµατα εµφανίστηκε πρώτα
στο Alphafreepress.gr.
Πηγή: alphafreepress.gr
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Ποιους ξένους επενδυτές είδε ο Τσακαλώτος στη Ν. Υόρκη
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.
Πέραν των πάνελ και των δηµόσιων συζητήσεων που υπήρξαν µεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α
τετ που διοργανώθηκαν τόσο για τους υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των
διοικήσεων εισηγµένων εταιρειών.
Σύµφωνα µε την Capital Link πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ' ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη
εταιρείες ενώ παράλληλα υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε
ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που διοργανώθηκε µε τον υπ. Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο συµµετείχαν εκπρόσωποι
ξένων funds µεταξύ των οποίων: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century –
Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential - Smithcove Capital – Goldentree.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall
Street Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons κα
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Αικατερινάρη: Οι στόχοι του Υπερταµείου Αποκρατικοποιήσεων
Τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας (Υπερταµείο Αποκρατικοποιήσεων)
υπογράµµισε η διευθύνουσα σύµβουλος της, Ράνια Αικατερινάρη προχωρώντας παράλληλα σε µία
παρουσίαση της Εταιρείας Συµµετοχών στους ξένους επενδυτές που προσήλθαν στο 19ο Capital Link «Invest
in Greece Forum».
Συγκεκριµένα η κα Αικατερινάρη τόνισε:
«Η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ») και η εταιρική οργάνωση της
εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης
προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να
προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών
περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό
ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας
περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
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Ποιους ξένους επενδυτές είδε ο Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη
19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α τετ που διοργανώθηκαν τόσο για
τους υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των διοικήσεων
εισηγµένων εταιρειών
Πάνω από 1.350 συµµετέχοντες συγκέντρωσε το 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece, σύµφωνα µε τον
απολογισµό των διοργανωτών.

Πέραν των πάνελ και των δηµόσιων συζητήσεων που υπήρξαν µεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα τετ α
τετ που διοργανώθηκαν τόσο για τους υπουργούς και εκπροσώπους επενδυτικών funds όσο και των
διοικήσεων εισηγµένων εταιρειών.
Σύµφωνα µε την Capital Link πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ' ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη
εταιρείες ενώ παράλληλα υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε
ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που διοργανώθηκε µε τον υπ. Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο συµµετείχαν εκπρόσωποι
ξένων funds µεταξύ των οποίων: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century –
Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential - Smithcove Capital – Goldentree.
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή media που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, όπως Wall
Street Journal, Bloomberg, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons κα.
Πηγή: www.newmoney.gr
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Ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα στο Capital Link Invest in Greece Forum
Για 19η συνεχόµενη χρονιά, το ιδιαίτερα σηµαντικό για την Ελληνική Οικονοµία Ετήσιο “Capital Link
Invest in Greece Forum” άνοιξε τις πόρτες του, την Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017 στη Νέα Υόρκη,
συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού και επενδυτικού κόσµου και φέρνοντας
σε επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηµατιών, επενδυτών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Με προϊστορία 19 ετών, το φετινό Συνέδριο είναι
ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η Capital Link έχει επιδοθεί σε συστηµατική
προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο
τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών εµφανίζονται
µαζί σε συνέδριο και µάλιστα στο εξωτερικό για να τιµήσουν την Ελλάδα, παράλληλα συµµετείχαν 2
Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 7 – επτά
Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό κυβερνητικό επιτελείο
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
•

87 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε

•

1350 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο

•

153 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες

•

Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονοµικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα

•

Ξεχωριστές συναντήσεις µε εκπροσώπους από Διεθνή ΜΜΕ

•
Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt, πραγµατοποίησε
την οµιλία του µε θέµα “Energy & Geopolitics:The New Landscape”. Τόνισε το στρατηγικό µήνυµα στην
απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο και την Ουάσινγκτον - να
αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ. Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο Πρέσβης δήλωσε: «Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον
ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής
ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για
να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. Συνεπώς, θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την
Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ευρωπαίους εταίρους µας για να αναζητήσουµε
ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή
ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία.»
«Μεσηµεριανό Γεύµα & Κεντρική Οµιλία»
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής κ. Geoffrey R. Pyatt τίµησε µε την παρουσία του το
µεσηµεριανό γεύµα. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός
οµιλητής του µεσηµεριανού γεύµατος. Τον εναρκτήριο χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Stefan Jekel, Head of
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International Listings-New York Stock Exchange. Τον Υπουργό προλόγισε ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice
Chairman Corporate & Investment Banking – CITI.
Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες
του µε επίσηµο δείπνο στο Harvard Club και Κεντρικό Οµιλητή τον
κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State,
που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών
και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.
Σύντοµη οµιλία έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου. Στα
πλαίσια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας. Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel,
Senior Vice President, Red Apple Group. Τον εναρκτήριο χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
Πρόεδρος της Capital Link.
Ο κ. Καλαντζόπουλος στην οµιλία του τόνισε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.”
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :
•

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,

•

Η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά,

•

H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece

•

H.E. Haris Lalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες

•

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

•
Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος
Τζιάλλας,
•

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής

•

Ο Dr. Martin Czurda, CEO, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

•
Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και
Περιουσίας
•
Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, οι εκπρόσωποι των Θεσµών, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους
Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
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Η Έλενα Κουντουρά στο Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Share this...
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Η γη των (χαµένων) ευκαιριών
«Η επιστροφή της Ελλάδας είναι εδώ, σας καλώ να είστε µέρος της. Η γη των ευκαιριών έχει ορθάνοικτες
τις πύλες για υψηλά επικερδείς επενδύσεις». Με αυτό τον τρόπο έκλεισε το βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του
προς τους επενδυτές που συµµετέχουν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός.

Γράφει ο Πάνος Αµυράς*
Κατ’ αρχάς είναι θετικό το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας απευθύνει πρόσκληση στους επενδυτές να
τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους, όταν πριν από ακριβώς τρία χρόνια τους προειδοποιούσε ότι εάν
ελάµβαναν µέρος στις προγραµµατισµένες από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ιδιωτικοποιήσεις θα
είχαν να αντιµετωπίσουν τη Δικαιοσύνη για συµµετοχή στο ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου.
Ενα δεύτερο θετικό στοιχείο είναι ότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σηµασία του κέρδους για την
υλοποίηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών. Ο ίδιος µάλιστα µίλησε για «υψηλά επικερδείς επενδύσεις»,
θυµίζοντας την παλιά διαφήµιση µε το «αφεντικό που τρελάθηκε» και χαρίζει την πραµάτειά του.
Εκεί που τα χαλάει ο κ. Τσίπρας είναι στην έννοια της ευκαιρίας. Κάθε υποψήφιος επενδυτής όταν
σκέπτεται να βάλει λεφτά στην Ελλάδα ενδιαφέρεται για τρία βασικά πράγµατα: τι φόρους θα πληρώσει,
πόσος χρόνος χρειάζεται για να υλοποιήσει το επιχειρηµατικό του σχέδιο και πότε θα αποσβέσει τα
κεφάλαια που θα τοποθετήσει.
Πώς απαντά σε αυτά τα ερωτήµατα η κυβέρνηση; Οι φόροι στην Ελλάδα είναι οι υψηλότεροι της
ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της Κοµισιόν στη
χώρα µας το 2016 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων.
Ο χρόνος υλοποίησης µιας επένδυσης είναι µια άλλη πονεµένη ιστορία. Και µόνο ότι το µεγαλύτερο
επιχειρηµατικό σχέδιο όλων των εποχών, η αξιοποίηση του Ελληνικού, παραµένει ακόµη στα χαρτιά, επειδή
η απόφαση βρίσκεται µεταξύ υπουργικών συρταριών και Δασαρχείου.
Οσο για το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης, εξαρτάται καίρια από το βαθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας.
Το 2014 επενδύθηκαν πάνω από 10 δισεκατοµµύρια στις ελληνικές τράπεζες, επειδή τα διεθνή κεφάλαια
πίστευαν ότι το κεφάλαιο της ελληνικής κρίσης έχει τελειώσει και η οικονοµία θα πήγαινε µόνο µπροστά.
Δεν είχαν υπολογίσει τον «τυφώνα Τσίπρα», που διέλυσε όλα τα επιτεύγµατα της οικονοµίας, ρίχνοντάς
την ξανά στην ύφεση και βέβαια έχασαν τα λεφτά τους.
Οσο η ελληνική οικονοµία παραµένει στους ρυθµούς ΣΥΡΙΖΑ, οι επενδυτές θα σφυρίζουν αδιάφορα
περιµένοντας µια κυβέρνηση που θα µπορεί να µειώσει τους φόρους και να δώσει αναπτυξιακή πνοή στην
αγορά. Αυτό έδειξαν και τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, σύµφωνα µε τα οποία οι
επενδύσεις παγίων στο τρίτο τρίµηνο του έτους µειώθηκαν κατά 6% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα
του 2016. Μέχρι να υπάρξουν πειστικές απαντήσεις στα τρία ερωτήµατα των επενδυτών, η Ελλάδα θα
παραµένει η γη των χαµένων ευκαιριών.
Ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους πολίτες µέσω του twitter ότι επί των ηµερών του η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
επαναδιαπραγµατεύθηκε µε τους εργολάβους τις συµβάσεις των εθνικών οδών και το Δηµόσιο
εξοικονόµησε ένα ποσό άνω των 700 εκατοµµυρίων ευρώ. Πρόκειται για «υπολογισµούς» που προκύπτουν
µόνο στο Μέγαρο Μαξίµου. Εάν υπήρχε πραγµατική εξοικονόµηση πόρων από την αλλαγή των συµβάσεων,
αυτή θα έπρεπε να είχε αποτυπωθεί στη µείωση των διοδίων. Οµως, οι οδηγοί εξακολουθούν να
πληρώσουν τις ίδιες τιµές στα διόδια, ενώ διαρκώς αυξάνεται ο αριθµός των σταθµών. Οι εργολάβοι
εξακολούθησαν και επί ΣΥΡΙΖΑ (για να είµαστε δίκαιοι η τακτική αυτή είχε αρχίσει από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις) να εισπράττουν πριµ επιτάχυνσης έργων και σε καµία περίπτωση δεν έχασαν 700
εκατοµµύρια, όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας. Επί τη ευκαιρία, τι συµβαίνει µε τις συµβάσεις του
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αυτοκινητοδρόµου Πατρών-Πύργου που από το 2015 είχαν καταλήξει σε εταιρίες του Καλογρίτσα;
Υπεγράφησαν οι συµβάσεις ή παραµένουν στα χαρτιά και γιατί; Εχει απαντήσεις το αρµόδιο υπουργείο και
γιατί καθυστερούν οι υπογραφές;
O Πάνος Αµυράς είναι ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
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Κουντουρά: Πρόσκληση για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Κουντουρά: Πρόσκληση για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερα Εδώ!
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Τσακαλώτος: Το Φεβρουάριο η συζήτηση για
το χρέος και οι αποφάσεις του ΔΝΤ
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
07:50 Τρίτη, 12 Δεκεµβρίου 2017 - Ανανεώθηκε 07:52
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ
Την άποψη πως οι επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα εξέφρασε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σε δηµοσιογράφους µετά την ολοκλήρωση του 19ου
Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Διαβάστε επίσης

Οι ιδιωτικοποιήσεις προϋπόθεση για την ελάφρυνση χρέους - Ο «θετικός πολιτικός χώρος»
Ο υπουργός υποστήριξε πως οι συναντήσεις του πήγαν καλύτερα ότι ανέµενε. «Υπάρχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι πεπεισµένοι οι επενδυτές όλων των ειδών ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα. Όλοι δεν
συζητάνε πλέον τι έκανε η Κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Έχω δει µια µεγάλη γκάµα
επενδυτών που ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που
επενδύουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά
όλα µε θετικό πρόσηµο. Τους προβληµατίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα», είπε.
Ερωτηθείς για τον ρόλο του ΔΝΤ ο υπουργός είπε πως η αίσθησή του είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. «Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο
καλύπτουµε τα ορόσηµα από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα προαπαιτούµενα του ΔΝΤ. Τώρα πια
ότι έχουν να πουν το έχουν πει», σηµείωσε.
Ο υπουργός είπε πως το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και τότε θα ληφθούν οι
αποφάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΔΝΤ για τη χρηµατοδοτική του συµµετοχή. «Το ΔΝΤ
το Φεβρουάριο θα θέλει να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την άλλη την
συζήτηση για το χρέος», είπε και συµπλήρωσε: «Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι στο τελευταίο
Eurogroup ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος. Δεν έχει
παγώσει. Θέλουµε διευκρινίσεις για τα µέτρα που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, θέλουµε να δούµε
τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το
χρέος».
Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει στο EuroWorking Group να λάβει κάτι παραπάνω από τα
5,5 δισ. ευρώ από την τρίτη αξιολόγηση παράλληλα µετά το κλείσιµο των προαπαιτούµενων.
Ερωτηθείς για τους πλειστηριασµούς ο υπουργός ανέφερε πως το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός
ότι υπάρχει προστασία για αυτούς που πρέπει να υπάρχει. «Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης.
Έχουµε βάλει ένα πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018. Δεν σηµαίνει ότι θα τελειώσει τότε η
προστασία. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018», είπε.
Για την επένδυση της Exin στην Εθνική Ασφαλιστική ο υπουργός απάντησε τα εξής: «Εγώ άκουσα τον κ.
Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος µε αυτήν την επένδυση. Ότι κοίταξαν το
περιουσιακό στοιχείο που θα αγόρασουν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και
από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», ανέφερε.
Τέλος, ανέφερε πως η Ελλάδα βγαίνει και δανείζεται από τις αγορές όταν και όπως πρέπει. «Δεν
κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Με αυτό το πρόγραµµα συνεχίζουµε.
Πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους Στέλιο
Παπαδόπουλο που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης
κυβέρνησης που είναι άξιοι αξιοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», είπε.
4E TV
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Νευρικότητα και πάλι στο Χρηµατιστήριο

Η έντονη µεταβλητότητα και οι συνεχείς εναλλαγές προσήµου των περισσότερων τίτλων συνεχίζονται και
σήµερα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του εν µέσω αντιφατικών
µηνυµάτων που λαµβάνει από σχεδόν όλα τα ανοιχτά µέτωπά του.
Συνεχίζεται η νευρικότητα στο ΧρηµατιστήριοΕιδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13%
στις 737,49 µονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 4,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,4 εκατ. τεµάχια. Πτώση
0,10% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.921,56 µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,01%
στις 759,86 µονάδες.
Σε αντίθεση µε το προηγούµενο διάστηµα, τις τελευταίες ηµέρες βλέπουµε τον τραπεζικό κλάδο να
στηρίζει τα επίπεδα της αγοράς, την ώρα που αρκετοί τίτλοι τελούν υπό τη δική τους διόρθωση. Έτσι και
σήµερα, το αρνητικό πρόσηµο κυριαρχεί, εντούτοις οι διακυµάνσεις σε επίπεδο δεικτών είναι
περιορισµένες.
Όπως σχολιάζουν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές, αποµένουν λίγες ακόµη συνεδριάσεις για τη λήξη του
έτους, γεγονός που δεν βοηθά την αγορά να λάβει σαφή µηνύµατα για τη στρατηγική µεγάλων
χαρτοφυλακίων το 2018. Μάλιστα, τα µηνύµατα που έλαβε η αγορά και από τους εκπροσώπους ξένων
επενδυτών που συµµετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, είναι
επίσης διττά.
Όπως συµφώνησαν οι περισσότεροι οµιλητές, υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως
εξαιτίας της προόδου του ελληνικού προγράµµατος, ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και
να συνεχιστεί η προσπάθεια για ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία για να υπάρξει
σηµαντική ώθηση των επενδύσεων στη χώρα.
Αυτή είναι και η εικόνα που δείχνει τις τελευταίες ηµέρες η εγχώρια αγορά, η οποία έχει παραµείνει να
παλινδροµεί σε ένα εύρος µεταξύ 725-745 µονάδων, χωρίς να δείχνει κάποια συγκεκριµένη τάση. Μάλιστα,
ούτε η συναλλακτική δραστηριότητα βοηθά, προκειµένου να διαγνώσει κανείς κάποια σηµαντική µεταβολή
θέσεων στο ταµπλό.
Έτσι και σήµερα τα πρόσηµα είναι µοιρασµένα, αλλά υπερ του αρνητικού. Η Σαράντης υποχωρεί κατά
2,30%, µε τις Φουρλής, ΟΛΠ, Τιτάν και Motor Oil να σηµειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Ήπια
πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Λάµδα, Folli Follie, Jumbo, Attica Bank, Μυτιληναίος και Ελληνικά
Πετρέλαια.
Στον αντίποδα, κέρδη 1,3% σηµειώνουν οι Eurobank και Alpha Bank< ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ,
ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, Εθνική, Ελλάκτωρ, Βιοχαλκο και Πειραιώς.
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Προσλήψεις και νέες οµάδες κρούσης στην ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή
Στην αποτελεσµατική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2018, οι δανειστές
έχουν επενδύσει πολλά. Εκτός από νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές, αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις και
προφίλ οφειλετών µε βάση στοιχεία από κάθε οικονοµική τους δραστηριότητα, απαιτούν αυτή τη φορά και
νέες προσλήψεις.
Καλές οι εφαρµογές και το κυνήγι οφειλετών µε σύγχρονα µέσα, αλλά αν δεν µπορούν να υποστηριχθούν
από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό, τα αποτελέσµατα δεν θα µπορέσουν να βελτιωθούν σηµαντικά.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εντός του έτους θα πρέπει να προσληφθούν 28
υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων αποχωρήσεων (µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη βρίσκεται στον «αέρα» προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 418 θέσεων πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης στον κλάδο εφοριακών και 130 θέσεων στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18
Ιανουαρίου 2018.
Άλλα κόλπα
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου, νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη τη
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε τον χρόνο παραγραφής των ανέλεγκτων
υποθέσεων µπορεί να δηµιουργούν περιθώριο πολιτικού σχολιασµού για το κλείσιµο χωρίς έλεγχο ακόµα
και σοβαρών υποθέσεων, αλλά βάζουν τα πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι
σε υποθέσεις δεκαετιών, αλλά θα µπορούν να επικεντρωθούν σε «φρέσκες» υποθέσεις, µε µεγαλύτερες
πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελεύθερων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Με διευρυµένα εργαλεία και αυξηµένο δυναµικό, το επόµενο έτος έχει όλες τις προοπτικές δυνατών
συγκινήσεων για τους φοροφυγάδες. Μένει να αποδειχθεί...
euro2day
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Γιατί δεν έρχονται τα 'κοράκια' των αγορών για επενδύσεις
Ο Πρωθυπουργός πασχίζει να πείσει ότι η χώρα είναι φιλόξενος τόπος για επενδύσεις, αλλά η αλήθεια
είναι διαφορετική
Σταµάτης Ζαχαρός
Δεκεµβρίου 12 2017 11:07
Ο Πρωθυπουργός πασχίζει να πείσει ότι η χώρα είναι φιλόξενος τόπος για επενδύσεις, αλλά η αλήθεια
είναι διαφορετική
«Greece is come back... is here... Greece is come back, is here now». Αυτή ήταν η αγωνιώδης βιντεοσκοπηµένη- έκκληση του Πρωθυπουργού προς τους διεθνείς επενδυτές που παρευρέθηκαν στο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όντως αυτό οφείλει να κάνει ο
Πρωθυπουργός. Να µιλά διαρκώς για τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα και να επιχειρεί να προσδώσει
την εικόνα της σταθερότητας. Κρίµα όµως που η πραγµατικότητα τον διαψεύδει, όπως και οι επιλογές των
Υπουργών του.
Διότι η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Δείτε για παράδειγµα την εµπιστοσύνη που έδειξαν φέτος οι
επενδυτές στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας. Με το ζόρι οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν µέχρι σήµερα τα 400
εκατ. ευρώ. Ακόµη και τον Νοέµβριο οι ξένοι επενδυτές απέσυραν τα χρήµατά τους από την ελληνική
αγορά καθώς σύµφωνα µε στοιχεία του Χρηµατιστηρίου της Αθήνας οι εισροές κεφαλαίων ήταν λιγότερες
από τις εκροές.
Ολ’ αυτά µάλιστα συµβαίνουν στο Χρηµατιστήριο. Εκεί όπου οι επενδυτές επωφελούνται από την υψηλή
εµπορευσιµότητα και αν κάτι δεν τους αρέσει µπορούν εύκολα να πουλήσουν και να φύγουν. Φανταστείτε
πόσο πιο δύσκολο θα είναι για κάποιον να κάνει µια κανονική επένδυση όπου το πουλάω και φεύγω” δεν
είναι το ίδιο απλό, όσο οι µετοχές. Δεν εµπιστεύονται προς το παρόν την Ελλάδα ούτε για την αποκόµιση
βραχυπρόθεσµων κερδών. Πόσο µάλλον για στρατηγικές επενδύσεις.
Αντίθετα µε ότι πιστεύει η πλειοψηφία των Υπουργών, όλα έρχονται µε ένα κόστος. τα νταούλια ήρθαν µε
ένα υψηλότατο κόστος. Ο Βαρουφάκης και η ανάδειξή του σε παγκόσµια αντισυστηµική περσόνα το ίδιο.
Ακόµη και τώρα που οι αντιεπενδυτικές αποφάσεις των Υπουργών δεν συνοδεύονται από
τυµπανοκρουσίες, έχουν επίπτωση στην συµπεριφορά των επενδυτών.
Το πόση επίπτωση έχουν δεν είναι εύκολα µετρήσιµο. Τουλάχιστον όχι σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση
της ΔΕΗ όµως είναι. Τα εκτιµώµενα έσοδα από την πώληση της “µικρής ΔΕΗ” που προετοίµαζαν οι
Σαµαροβενιζέλοι εκτιµώνταν σε 1,5 έως 2 δισ. ευρώ και αφορούσαν στην πώληση του 30% της επιχείρησης
οριζόντια. Συµπεριλάµβανε µονάδες, πελάτες και εργαζοµένους (µε διασφάλιση των θέσεων εργασίας)
όπως επίσης και την αναλογία σε δάνεια και υποχρεώσεις. Σήµερα η Κυβέρνηση συµφώνησε να πωλήσει το
40% των λιγνιτικών µονάδων, χωρίς πελάτες, εργαζόµενους αλλά και δάνεια. Για τους εργαζόµενους στις
µονάδες που θα πωληθούν δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας αλλά γίνεται λόγος για “αναγκαίο
προσωπικό”. Το εκτιµώµενο έσοδο θα κυµανθεί περί τα 100 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε τον κ. Ν.
Φίλη να αντιδράσει χαρακτηρίζοντάς το αµελητέο ποσό.
Με δεδοµένες τις εξαιρετικά χαµηλές αποτιµήσεις, το γεγονός ότι οι επενδυτές είναι ακόµη απρόθυµοι να
έρθουν στην Ελλάδα είναι ακόµη πιο ανησυχητικό. Ιδίως καθώς ένα µέρος της Κυβέρνησης κατανοεί και
τη χρησιµότητά τους αλλά και το τι πρέπει να γίνει για να έρθουν οι επενδυτές. Δείτε για παράδειγµα την
πώληση των αεροδροµίων στην Fraport. Στελέχη της κυβέρνηση όπως ο Στέργιος Πιτσιόρλας πανηγυρίζουν
για την αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων που οφείλεται κυρίως στην πώληση των αεροδροµίων.
Είναι τα ίδια αεροδρόµια για τα οποία ο Χρήστος Σπίρτζης υποστήριζε ότι δεν θέλει να τα πουλήσει στους
Γερµανούς…
Η Κυβέρνηση έχει καταλάβει ότι αν δεν φέρει ξένες επενδύσεις στη χώρα, θα πάει άκλαυτη. Γνωρίζει ότι
η καταπολέµηση της ανεργίας δεν γίνεται µε προσλήψεις εποχικών στο Δηµόσιο. Δυστυχώς όµως επιµένει
να πατά σε δυο βάρκες. Φιλική µε τους επενδυτές στο εξωτερικό ενώ τους βγάζει το λάδι αν πατήσουν το
πόδι τους στη χώρα. Κάποιοι συµβουλεύουν τον Πρωθυπουργό ότι αυτή είναι η σωστή τακτική για να
διατηρήσουν τους ψηφοφόρους µε αριστερίστικα αντανακλαστικά. Η στιγµή της αλήθειας όµως φθάνει
και όσες δηλώσεις περί “απογείωσης” και αν γίνουν, ουδείς συγκινείται αν δεν δει στην πράξη όσα -καλώςυπόσχεται ο Πρωθυπουργός. Όσο περιφέρονται ελεύθεροι διάφοροι “Υπουργοί-σκιάχτρα” της ανάπτυξης, οι
“επενδυτές-κοράκια” των αγορών θα φεύγουν για άλλους πιο φιλόξενους τόπους.
*Ο Σταµάτης Ζαχαρός είναι Αρθρογράφος του NEWS 24/7 και Σύµβουλος Έκδοσης της 24 MEDIA
(@SZacharos)
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Συνεχίζεται η νευρικότητα στο Χρηµατιστήριο
της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Η έντονη μεταβλητότητα και οι συνεχείς εναλλαγές προσήμου των περισσότερων τίτλων συνεχίζονται και
σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του εν μέσω αντιφατικών
µηνυµάτων που λαµβάνει από σχεδόν όλα τα ανοιχτά µέτωπά του.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13% στις
737,49 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 4,8 εκατ. ευρώ και ο
όγκος στα 4,4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,10% καταγράφει και ο
FTSE 25, στις 1.921,56 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης
σηµειώνει κέρδη 1,01% στις 759,86 µονάδες.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες
βλέπουμε τον τραπεζικό κλάδο να στηρίζει τα επίπεδα της
αγοράς, την ώρα που αρκετοί τίτλοι τελούν υπό τη δική τους
διόρθωση. Έτσι και σήμερα, το αρνητικό πρόσημο κυριαρχεί, εντούτοις οι διακυμάνσεις σε επίπεδο
δεικτών είναι περιορισµένες.
Όπως σχολιάζουν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές, απομένουν λίγες ακόμη συνεδριάσεις για τη λήξη του
έτους, γεγονός που δεν βοηθά την αγορά να λάβει σαφή μηνύματα για τη στρατηγική μεγάλων
χαρτοφυλακίων το 2018. Μάλιστα, τα μηνύματα που έλαβε η αγορά και από τους εκπροσώπους ξένων
επενδυτών που συμμετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, είναι
επίσης διττά.
Όπως συμφώνησαν οι περισσότεροι ομιλητές, υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως
εξαιτίας της προόδου του ελληνικού προγράμματος, ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και
να συνεχιστεί η προσπάθεια για ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία για να υπάρξει
σηµαντική ώθηση των επενδύσεων στη χώρα.
Αυτή είναι και η εικόνα που δείχνει τις τελευταίες ημέρες η εγχώρια αγορά, η οποία έχει παραμείνει να
παλινδρομεί σε ένα εύρος μεταξύ 725-745 μονάδων, χωρίς να δείχνει κάποια συγκεκριμένη τάση. Μάλιστα,
ούτε η συναλλακτική δραστηριότητα βοηθά, προκειµένου να διαγνώσει κανείς κάποια σηµαντική µεταβολή
θέσεων στο ταµπλό.
Έτσι και σήμερα τα πρόσημα είναι μοιρασμένα, αλλά υπερ του αρνητικού. Η Σαράντης υποχωρεί κατά
2,30%, με τις Φουρλής, ΟΛΠ, Τιτάν και Motor Oil να σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Ήπια
πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Λάμδα, Folli Follie, Jumbo, Attica Bank, Μυτιληναίος και Ελληνικά
Πετρέλαια.
Στον αντίποδα, κέρδη 1,3% σημειώνουν οι Eurobank και Alpha Bank< ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ,
ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, Εθνική, Ελλάκτωρ, Βιοχαλκο και Πειραιώς.
Σχόλιο αγοράς
Χρηµατιστήριο Αθήνας
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Κουντουρά: Με Αντετοκούνµπο διαφηµιστική εκστρατεία ΕΟΤ – 2η πτήση
εξετάζει η Emirates
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά από τη Νέα Υόρκη, όπου συµµετείχε στο 19ο Invest
in Greece της Capital Link, προανήγγειλε επίσηµη διαφηµιστική καµπάνια του ΕΟΤ µε πρωταγωνιστή τον
Γιάννη Αντετοκούνµπο, τονίζοντας ότι δεν θα αποτελέσει ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου.
Ακόµη, η κ. Κουντουρά, εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη τόσο για την γενικότερη πορεία του Τουρισµού,
όσο και για την κίνηση στην αγορά της Αµερικής.
Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις απευθείας πτήσεις της Emirates, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον
Μάρτιο του 2017 και συνεχίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία
σκέφτεται να ενεργοποιήσει και δεύτερη ηµερήσια πτήση.
“Γνωρίζουµε ότι η γραµµή της Αθήνας είναι η πιο κερδοφόρα τους και σκέφτονται σοβαρά να
ενεργοποιήσουν και δεύτερη γραµµή προς Αθήνα”, είπε η κ. Κουντουρά, η οποία επεσήµανε ότι το
πρόγραµµα της εταιρείας θα αποδείξει την δυναµική του, σε ένα µεγάλο βαθµό, κατά την διάρκεια των
πτήσεων εκτός περιόδου αιχµής.
Επιπλέον, η Έλενα Κουντουρά έπλεξε το εγκώµιο της Διευθύντριας του Γραφείου ΗΠΑ – Καναδά,
Γρηγορίας Καµατερού, και µετέφερε την σκέψη του Υπουργείου για λειτουργία γραφείων σε Λος Άντζελες
και Τορόντο.
“Θέλουµε να ανοίξουµε γραφείο στο Λ.Α. και το Τορόντο, µιλάω µε τον Υπουργό Εξωτερικών για το κατά
πόσον µπορεί να µας φιλοξενήσουν τα κατά τόπους Προξενεία για να αποφύγουµε επιπλέον έξοδα.”
Οµιλία της κ. Κουντουρά στο συνέδριο
Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Οµιλία Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργου Τζιάλλα
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Ο κ. Τζιάλας, συµµετείχε επίσης στο 19ο ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
και µιλώντας στην ειδική ενότητα για την κτηµαταγορά και τις επενδύσεις, παρουσίασε τις ελκυστικές
επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την
κινητοποίηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Το Υπουργείο Τουρισµού, επισήµανε, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων τουριστικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ
αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις µαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα
που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται ήδη σηµαντικό
ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων µε σκοπό τη µετατροπή τους και χρήση
τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
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Tsakalotos: Greece aims at "clean exit" from bailout
Greece aims at a “clean exit” from the bailout program and thus it will try to create a capital buffer which will allow the
further reduction of the interest rates, Finance Minister Euclid Tsakalotos said late Monday.
Speaking at the 19th Invest in Greece Capital Link Forum in New York, Tsakalotos said that 2018 will be the year that
will be marked by the debt discussionsm while the government's targe is to support social groups which have been
affected by the crisis.
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα
Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, υπογράµµισε ο Ευ.
Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για
την Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. «Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο
υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η
δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την
ελληνική οικονοµία». Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις
σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης.Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θετικό κλίµα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο
συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Για τροχιά εξοµάλυνσης και κεφαλαιακή ισχυρή θέση των ελληνικών τραπεζών, µίλησαν οι Ελληνες
τραπεζίτες, σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του τραπεζικού συστήµατος. Τι είπαν στο συνέδριο της
Capital Link στη Ν Υόρκη, οι κ.κ. Ν. Καραµούζης και Χρ. Μεγάλου
Πηγή: NEWS247.GR
12/12 11:20
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Η έξοδος από τα Μνηµόνια δεν είναι παίξε-γέλασε: Τα “µυστικά” ενός
συνεδρίου της Νέας Υόρκης.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ.

Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό συνέδριο για την
ελληνική οικονομία. Το διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου
και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν από επίσημα κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες
επιχειρηματίες και στελέχη των τραπεζών και των διεθνών αγορών, από
Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι η Ελλάδα μπορεί επιτέλους να εξέλθει των
Μνημονίων και των Προγραμμάτων, εάν συνεχίσει να συμπεριφέρεται με
σοβαρότητα, και πριν, αλλά και στη μετα-μνημονιακή εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι
άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους πολιτικούς.
Και υποστηρίζουν τη θέση τους με στοιχεία. Βεβαίως, όταν ομιλούν για
πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες» και «παρθένες»
οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ως δια μαγείας. Φέρουν
βαρύτατη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση… Δεν βαπτίστηκαν στον
Ιορδάνη ποταμό από τη μία μέρα στην άλλη…
Κυβέρνησαν πριν τα Μνημόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό. Όλοι
μαζί, πιασμένοι χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους
ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά δεν είχε πιστέψει ότι η
χώρα ήταν υπό «οικονομική κατοχή» μετά το πρώτο Μνημόνιο που υπέγραψε ο
εξοχότατος Γεώργιος Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε ότι κρατούσε
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ολόκληρη την Ευρώπη στο χέρι, αφού ήταν εκτεθειμένη στα ελληνικά
ομόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατομμυρίων. Έτσι, τα έκαναν και οι
«σύντροφοι» οι Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την ευκαιρία μίας
«δικαίωσης» με την έξοδο, παρά το γεγονός ότι φόρτωσαν και αυτοί τη χώρα
με δανεικά.
Ήταν ο μοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ. Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονομίας μέχρι το
2009, ήταν μέλος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η άνευ
προηγουμένου διαφθορά. Αλλά, είναι μοιραίος για τη διαχείριση της κρίσης.
Όπως έγραψα και στο βιβλίο μου, «Τρόικα, ο δρόμος προς την καταστροφή»,
τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο ολκής, και είχε την ατυχία
να διαθέτει …οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες
του λαού πιάνουν τόπο και η χώρα «σπάει τα δεσμά», αλλά την ίδια στιγμή
εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για μετά την 1η Αυγούστου όταν
εκπνεύσει το παρόν Μνημόνιο.
Ο τρόμος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη κατάσταση της
οικονομίας είναι αυτός: ανησυχούν μην αρχίσουν οι διορισμοί και οι
αυξήσεις. Θα είναι λένε τορπίλη στα θεμέλια της οικονομίας. Ο καθένας έχει
τις απόψεις του, άρα δικαιούμαι και εγώ: Διορισμοί δεν χρειάζονται -είναι
ήδη πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι- αλλά μία μικρή αύξηση πρέπει να γίνει.
Έστω και σαν επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού. Αυτό που
πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο του 2010 είναι απερίγραπτο. Τα Μνημόνια
μετέτρεπαν τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα πράγματα…
Η Ελλάδα, όπως ακούσαμε, βγαίνει από τα Μνημόνια, αλλά απαιτείται
σύνεση. Και αγάπη για την Πατρίδα. Δεν φτάνει να είμαστε Έλληνες,
ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάμε την Ελλάδα. ‘Η αν θέλετε,
πρέπει να αγαπήσουμε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουμε όπως ο διάολος
το λιβάνι νέα εμπλοκή με το ΔΝΤ και τους χωρίς αισθήματα μηχανισμούς των
Ευρωπαίων.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού τόξου,
πρέπει να σχηματίσουν μέτωπο για τη σωτηρία της οικονομίας και να
προστατεύσουν την Ελλάδα από τους άρπαγες γείτονες της, με επικεφαλής
την Τουρκία… Μόνο έτσι ίσως ξεχάσουν οι πολίτες τα ανομήματα και τις
ευθύνες των πολιτικών.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σ’ αυτό το συνέδριο ειπώθηκε και μία αλήθεια, που στην
Ελλάδα δεν μας αρέσει να την ακούμε. Μπροστά στον κίνδυνο, στην Κύπρο
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είναι όλοι ενωμένοι. Η βοήθεια που έδωσε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ο
αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν
μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Έστω και αν βρισκόταν στην αντιπολίτευση
φέρθηκε υπεύθυνα. Μία ήταν η επιλογή των Κυπρίων: Η άμεση έξοδος από τα
Μνημόνια. Και η συνεργασία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης (εκτός του
ΑΚΕΛ που φέρει τη βασική ευθύνη για την τραγωδία της οικονομίας) ήταν
άψογη.

Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να δούμε την ίδια υπευθυνότητα μεταξύ
των κομμάτων; Διότι λένε πως όταν έρθουν στην εξουσία θα τα κάνουν
καλύτερα από τους προηγούμενους, και στο τέλος τα κάνουν χειρότερα…
Βασικά τα κάνουν σαλάτα ή τα κάνουν σαν τα …μούτρα τους. Η έξοδος από τα
Μνημόνια προϋποθέτει αλληλοκατανόηση και όχι σαμποτάζ…
mignatiou.com
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Τσίπρας: Οι πύλες της Ελλάδας είναι διάπλατα ανοιχτές για επενδύσεις

Το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας και να µπει
σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους
επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο 19ο Invest in Greece, το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες
έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018
η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες
της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή, παρουσιάζοντας µεγέθη της οικονοµίας που αποτυπώνουν αυτό το
οικονοµικό κλίµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αύξηση
του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να κλείσει στο 2% το 2017 και στο
2,5% για το 2018, στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και
στην αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των
δηµοσιονοµικών µας στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενος σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους συντελεστές
των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
news
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Νέα γκάφα Τσίπρα στα αγγλικά: «Greece is come back»

12.12.2017 | 11:04

Νέα γκάφα Τσίπρα στα αγγλικά: «Greece is come back»
Δεν είναι µυστικό πως τα αγγλικά δεν είναι το δυνατό σηµείο του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρωθυπουργός, που δεν ήξερε καλά αγγλικά και έκανε εντατικά µαθήµατα τα τελευταία χρόνια, για
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου ρόλου του, κάνει συχνά εκφραστικά και συντακτικά λάθη
όταν µιλά στην αγγλική.
Το πιο πρόσφατο -και µάλιστα µε διεθνές ακροατήριο- έγινε πριν λίγες µέρες στο βιντεοσκοπηµένο
µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα προς τους επενδυτές, που παρουσιάστηκε στο Capital Link της Νέας Υόρκης.
Ο πρωθυπουργός ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επέστρεψε µετά την οικονοµική ύφεση, αλλά στα
αγγλικά «σκότωσε» τη φράση και µάλιστα δύο φορές, κάνοντας λάθος επιπέδου... pre-lower.
«Greece is come back, Greece is here, Greece is come back, is here now» ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός,
αλλά η σωστή φράση είναι «Greece has come back».
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Το διεθνές επενδυτικό κοινό προσκάλεσε η Έλενα Κουντουρά
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην
Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες
που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό
τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα
Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση
και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την
προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική
πολιτική µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για
τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο. Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών
στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το
άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναµης, την προώθηση
νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί το πλαίσιο
για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει
εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια
κέντρα αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της
παρουσία και θέση ως ελκυστικός τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων
πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων
στην Ελλάδα συνεχόµενα την τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας
και των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους
Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν
στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε
εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Πάιατ: Δισεκατοµµύρια µπορούν να φέρουν στην Ελλάδα οι ιδιωτικοποιήσεις,
υδρογονάνθρακες, παραγωγή λιγνίτη και ΑΠΕ

Σημαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των
επενδύσεων και του εμπορίου στην Ελλάδα,
καθώς και να επισημανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ
στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θεωρεί
ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ, με ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές
επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα, που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη από την Capital Link.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κατά την ομιλία του στο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο, με θέμα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σημασία των επενδύσεων
στον τομέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής
θέσης της χώρας μας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου. «Η GE Energy
έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την
οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες
ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να
μην αναφέρουμε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας
περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού
κόμβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την
αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν με την Ελλάδα και την ΕΕ
«για να αναζητήσουμε ευκαιρίες που δεν είναι μόνο καλές
επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια,
καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη μεριά του, ο πρέσβης της χώρας μας στις ΗΠΑ Θεοχάρης
Λαλάκος στην εναρκτήρια ομιλία του επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε
το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις οικονομικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του
με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τη σύσταση ομάδα
εργασίας μεταξύ των υπουργείων Οικονομίας των δύο χωρών.
Παράλληλα, σημείωσε, Αμερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωμένο
ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, με έμφαση τους τομείς
της ενέργειας, του τουρισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το μήκος κλίματος, ο κ. Λαλάκος μίλησε για νέα
δυναμική που αναπτύσσεται στις οικονομικές, εμπορικές και επενδυτικές
σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από το
γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης το 2018.
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Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις
ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές,
καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με τους μακροοικονομικούς
δείκτες και υπογράμμισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονομία
μετακινείται σταδιακά από μία κατάσταση παρατεταμένης κρίσης σε μια
κατάσταση σταθερής οικονομικής αναζωογόνησης, επιβεβαιώνοντας
ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κανείς στην
Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της
Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το
ενδιαφέρον για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι
επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέματα σύγχρονου
χρηματοοικονομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει
τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα συγκριτικά και
στρατηγικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας» σημείωσε ο κ.
Κούτρας.
energypress.gr
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Σε Νέα Υόρκη και Κίνα οι επαφές για επενδυτές στην ενέργεια - Ζητούµενο οι
προδιαγραφές των επικείµενων διαγωνισµών

Έντονες διεργασίες ενόψει του market test
Τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές του
ενεργειακού κλάδου ανέλυσαν χθες 11/12/2017
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι
κ.κ. Εμμαννουήλ Παναγιωτάκης και Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Για πρώτη φορά η παρουσίαση των κινήσεων της ΔΕΗ στο Φορουμ της
Capital Link έγινε με κλεισμένη συμφωνία με τους Θεσμούς για πώληση
µιονάδων.
Η ΔΕΗ έχει δύο άξονες, όπως αναφέρθηκε, ο ένας αφορά στην πώληση
των λιγνιτικών και ο δεύτερος στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών.
Ο στόχος για προβολή του προγράμματος πώλησης λιγνιτικών μονάδων
στις ΗΠΑ βρισκόταν στα αρχικά πλάνα της ΔΕΗ, αφού στις ΗΠΑ
υπάρχουν μεγάλες μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, καθώς
παράγονται περισσότεροι από 70 εκατ τόνοι σε ετήσια βάση και είναι η
δεύτερη χώρα σε παραγωγή µετά την Γερµανία.
Το μεγαλύτερο ορυχείο Freedom Mine βρίσκεται στη Βόρεια Ντακότα και
τα 5 μεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία είναι τα εξής: Robert W Scherer Power Plant
με 3,520 ΜW, Gibson Generating Station με 3,340 MW, Monroe με 3,280 MW,
Βowen µε 3,202 ΜW και John E Amos µε 2,933 MW.
Υπάρχουν φυσικά και άλλα, σε γενικές γραμμές θα απαιτηθούν πολύ
ευνοικές προυποθέσεις για να καταθέσει αμερικανικό λιγνιτωρυχείο
δεσµευτικές προτάσεις για την Ελλάδα.
Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υποεπένδυση που υπάρχει σε
συνδυασμό με το ενεργειακό έλλειμμα που θα προκύψει αν βγουν από το
σύστημα Αμύνταιο και Καρδιά καθιστούν τον λιγνίτη ακόμα και τώρα
υπολογίσισµο σαν επένδυση και αναγκαίο για την ελληνική οικονοµία.
Τα ερωτήματα που βάζουν οι ξένοι είναι οι όροι, οι προυποθέσεις και
τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν.
Παράλληλα αναπτύχθηκε το πρόγραμμα για τις ανανεώσιμες πηγές, όπου
και εκεί η ΔΕΗ αναζητεί συμμάχους για επεκτατικές κινήσεις και στα
ευρύτερα Βαλκάνια.
Ο CEO των Ελληνικών Πετραλαίων Γρηγόρης Στεργιούλης ανέλυσε το
επενδυτικό πρόγραμμα των ΕΛΠΕ και τους στόχους για τους
υδρογονάνθρακες.
Τα Ελληνικά Πετρέλεια εξάλλου αποτελούν και στόχο του
χρηματοοικονομικού τομέα, όταν θα ωριμάσουν οι συνθήκες για πώληση
του πακέτου του δηµοσίου του 35% ή µικροτέρου ποσοστού αυτού.
Κατεδείχθη ότι ο ο ενεργειακός τομέας εξασφαλίζει στρατηγικές
προοπτικές για την Ελλάδα και διαθέτει επενδυτικές ευκαιρίες.
Παρά το γεγονός ότι για την ΔΕΗ είναι πρώιμο να εκδηλωθεί αξιόπιστο
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Παρά το γεγονός ότι για την ΔΕΗ είναι πρώιμο να εκδηλωθεί αξιόπιστο
ενδιαφέρον πριν ανακοινωθούν οι επίσημες προδιαγραφές του
διαγωνισμού και υπάρξει εικόνα και των αποτιμήσεων, η "παλιά
οικονομία" των ΗΠΑ μπορεί υπό όρους να εξετάσει τις προοπτικές των
πακέτων που θα βγουν προς πώληση.
Την ίδια ώρα στην Κίνα έχουν βρεθεί επίλεκτα μέλη της ΡΑΕ που
λαµβάνουν µέρος σε επενδυτικό φόρουµ.
Οι Κινέζοι παραμένουν φαβορί αν φυσικά οι Βρυξέλλες επιβεβαιώσουν
τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει στους Έλληνες παράγοντες για
πράσινο φως, όμως ενδέχεται να κατέβουν και σε συνεργασία με
ελληνικές επιχειρήσεις.
Όλες οι κινήσει αυτές αποτελούν μια εντατική προεργασία για το market
test και αναζήτηση επενδυτικών επαφών, καθώς ο στόχος είναι να
υπάρξει ανταπόκριση όσο το δυνατόν ισχυρότερων παικτών σε πρώτη
φάση , με δεδομένο ότι το market test θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
του Ιανουαρίου.
www.worldenergynews.gr
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Πρόσκληση Ε. Κουντουρά για διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Πού είναι τα λεφτά;
Ενθουσιώδης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα εµφανίσθηκε στο φόρουµ της Capital Link ο Τζον
Κουδούνης της CalamosInvestments.
Δήλωσε, µάλιστα, ότι είναι ικανοποιηµένος από την επένδυση της εταιρείας του και της Exin στην Εθνική
Ασφαλιστική.
Καλό είναι το lipservice, που λένε και στο Αµέρικα, στις επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά ο κ. Κουδούνης
πρέπει κάποτε να καταθέσει και τον φάκελο στην Τράπεζα της Ελλάδος µε το σχέδιο του για την Εθνική
Ασφαλιστική.
Και, το σπουδαιότερο, να φέρει τα λεφτά που έχει υποσχεθεί. Γιατί επενδύσεις χωρίς λεφτά
είναι, ως γνωστόν, οµελέτα χωρίς αυγά.
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Το διεθνές επενδυτικό κοινό προσκάλεσε η Έλενα Κουντουρά για επενδύσεις
στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες
σταθερότητας και ανάπτυξης
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.

Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.

Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.

Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.

Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό

Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Shortlink: http://www.bankwars.gr/?p=421259
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Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές
επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από
το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
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Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
Greek Island Domestic Sea Schedules / Ferry Schedules
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Πρόσκληση από Ελ. Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Το διεθνές επενδυτικό κοινό προσκάλεσε η Έλενα Κουντουρά για επενδύσεις
στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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[Euro2day]: Πρόσκληση Κουντουρά για διεθνείς επενδύσεις στον τουρισµό
Στόχος η εδραίωση της Ελλάδας ως παγκόσµιος προορισµός για τουρισµό όλο το χρόνο. Η
υπουργός τουρισµού αναφέρθηκε στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα ξένων
αγορών, την προώθηση νέων προορισµών και τον θεµατικό τουρισµό.
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική
περιφερειακή τουριστική πολιτική µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό
για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο. Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της
τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου,το άνοιγµα νέων ξένων
αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την
ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής
απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Πρόσκληση από Ελ. Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα, μιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση με ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισμού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχημένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική με
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, με έμφαση
στην επιμήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγμα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναμης, την προώθηση νέων προορισμών και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, έχει δημιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσμικό της ρόλο στα παγκόσμια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισμό, συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού τον ΟΟΣΑ και
με άλλους διεθνείς θεσμούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αμερικανική αγορά αναφέρθηκε σε μία σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόμενα την
τελευταία τριετία, στη σημαντική αύξηση της συνδεσιμότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διμερείς επαφές με κορυφαίους Αμερικανικούς Ομίλους που διερευνούν συγκεκριμένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αμερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έλενα Κουντουρά
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Τσακαλώτος: Βελτιώνουµε το επιχειρηµατικό κλίµα για επενδύσεις-Τα
ραντεβού µε ξένα funds
Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων
συνεδρίων της Capital Link, δήλωσε ο Ε. Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε. Ανέφερε
ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της
ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών, υπογράµµισε.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της
οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την
αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα
έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση
του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους,
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.

Τα ραντεβού µε ξένα funds
O Υπουργός Οικονοµικών είχε την ευκαιρία να συναντήσει µια σειρά από διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο
της συµµετοχής του στο συνέδριο της Capital Link.
Πρόκειται για επενδυτικά µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
Bluecrest – Cyrus Capital – Fir Tree – Knighthead Capital – Stonehill Capital – Waterwheel Capital – Graham Capital –
Greylock – Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti – American Century – Caxton – Goldentree – Marathon Asset
Management – Prudential – Smithcove Capital -Goldentree.
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Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις,
το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους».
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραµούζης.

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος.
Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
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τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”

Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Eθνικής Τράπεζας . «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής
επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», τόνισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα».
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Προσκλητήριο για επενδύσεις στον τουρισµό Προτεινόµενο
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού
Έλενα Κουντουρά από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα. Η υπουργός Τουρισµού
αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που εξασφάλισε η
ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και στο φιλικό και
ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.

Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.

Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.

Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Capital Link Forum in NYC Sends Optimistic Message on Banking, Investments in
Greece
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες
σταθερότητας και ανάπτυξης
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Αισιοδοξία για το µέλλον των ελληνικών τραπεζών

Πηγή: capital.gr

Αισιόδοξοι για την επόµενη ηµέρα των ελληνικών τραπεζών εµφανίστηκαν
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νίκος Καραµούζης και ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
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Ειδικότερα, ο κ. Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές
και τα stress tests θα είναι “διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο κ. Μεγάλου σηµείωσε ότι οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: “το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
·
·
·
·

τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι “η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
“Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού”,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
Χρ. Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης οι προοπτικές των
ελληνικών τραπεζών
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα “να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
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εργαζοµένους της” και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη “µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος”.
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι “επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί”, όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της “θεραπείας”, ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Οµάδες κρούσης κατά της φοροδιαφυγής: Προσλαµβάνονται 700 ράµπο και
ρίχνονται στην «µάχη»
Η µάχη κατά της φοροδιαφυγής αποτελεί ύψιστης σηµασίας θέµα για την κυβέρνηση, αφού η πορεία των
εσόδων τον επόµενο χρόνο θα κρίνει εν πολλοίς και την πορεία για την έξοδο από το πρόγραµµα, όπως
επίσης και τον χρόνο που θα µειωθεί το αφορολόγητο.
Τους τελευταίους µήνες παρατηρείται σοβαρή υστέρηση στα έσοδα και στο κυβερνητικό επιτελείο
επιδιώκουν τρόπους ανακοπής αυτής της τάσης. Αυτό µε δεδοµένο ότι πολλά νοικοκυριά έχουν φτάσει στα
όριά τους, σε ότι αφορά την φοροδοτική τους ικανότητα, σηµαίνει ότι µόνο µέσω του περιορισµού της
φοροδιαφυγής µπορεί να υπάρξει αύξηση εσόδων.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στα πλαίσια αυτά ετοιµάζεται να δηµιουργήσει νέες οµάδες
κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής.
Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Προβλέπεται και στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής
και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
[newsit.gr]
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Πρόσκληση Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό για επενδύσεις στην
Ελλάδα
9:44 | 12.12.2017
Οικονοµία

Πρόσκληση Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό για
επενδύσεις στην Ελλάδα
Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην
Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
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Facebook Twitter
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
Facebook Twitter
tags: Έλενα Κουντουρά, Τουρισµός

http://news-24.gr/
Publication date: 12/12/2017 10:45
Alexa ranking (Greece): 38269
http://news-24.gr/%ce%ba%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf...

«Κλαίει» το Twitter Ο Τσίπρας έκανε… comeback: Το νέο ολίσθηµα του
πρωθυπουργού [Βίντεο]
ΛΗΜΝΟΣ: Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τον πρωθυπουργό έχει γίνει πολλές φορές
αντικείµενο σχολιασµού -ως επί το πλείστον ειρωνικού- µε τον κίνδυνο γλωσσικού ολισθήµατος να
αυξάνεται πολύ, αφού αναγκάζεται να µιλά για πολλές ώρες στην αγγλική.Εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε
το βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.Σε αυτό ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει
διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις, ωστόσο κάπου… ξέφυγε, λέγοντας «Greece is
come back… is here… Greece is come back, is here now».Δείτε το βίντεο (το ολίσθηµα είναι στο 2:41)
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Τσακαλώτος: Θα ζητήσουµε πάνω από 5,5 δισ. όταν κλείσει η αξιολόγηση
Το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και θα ληφθούν οι αποφάσεις του ΔΝΤ για το εάν θα µείνει
ή θα φύγει. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σε
δηµοσιογράφους µετά την ολοκλήρωση του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργάνωσε στη
Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει στο EuroWorking Group να λάβει κάτι παραπάνω από τα 5,5
δισ. ευρώ από την τρίτη αξιολόγηση παράλληλα µετά το κλείσιµο των προαπαιτούµενων.
Ο υπουργός είπε πως το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και τότε θα ληφθούν οι αποφάσεις
του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΔΝΤ για τη χρηµατοδοτική του συµµετοχή. «Το ΔΝΤ το Φεβρουάριο θα
θέλει να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος»,
είπε και συµπλήρωσε: «Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι στο τελευταίο Eurogroup ο Ντάισελµπλουµ είπε
ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος. Δεν έχει παγώσει. Θέλουµε διευκρινίσεις για τα µέτρα
που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης
και να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος».
Ερωτηθείς για τον ρόλο του ΔΝΤ ο υπουργός είπε πως η αίσθησή του είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. «Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο
καλύπτουµε τα ορόσηµα από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα προαπαιτούµενα του ΔΝΤ. Τώρα πια ότι
έχουν να πουν το έχουν πει», σηµείωσε.
Ερωτηθείς για τους πλειστηριασµούς, ο υπουργός ανέφερε πως το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός
λαός ότι υπάρχει προστασία για αυτούς που πρέπει να υπάρχει. «Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης. Έχουµε
βάλει ένα πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018. Δεν σηµαίνει ότι θα τελειώσει τότε η προστασία.
Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018», είπε.
Ο υπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα βγαίνει και δανείζεται από τις αγορές όταν και όπως πρέπει. «Δεν
κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Με αυτό το πρόγραµµα συνεχίζουµε.
Πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους Στέλιο
Παπαδόπουλο που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης
κυβέρνησης που είναι άξιοι αξιοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», είπε.
Ο υπουργός υποστήριξε πως οι συναντήσεις του πήγαν καλύτερα ότι ανέµενε. «Υπάρχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι πεπεισµένοι οι επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα. Όλοι δεν
συζητάνε πλέον τι έκανε η Κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Έχω δει µια µεγάλη γκάµα
επενδυτών που ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που
επενδύουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά
όλα µε θετικό πρόσηµο. Τους προβληµατίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα», είπε.
Τέλος, για την επένδυση της Exin στην Εθνική Ασφαλιστική ο υπουργός απάντησε τα εξής: «Εγώ
άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος µε αυτήν την επένδυση. Ότι
κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόρασουν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι
ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», ανέφερε.
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ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Δεν θα διασωθεί κανείς πλην των ελίτ. Μια, µια, οι κοινωνικές οµάδες
θα περνούν από το εκδοροσφαγείο..

Θέµα ηµερών είναι πλέον η επίσηµη επισφράγιση του «συµπληρωµατικού µνηµονίου» της κυβέρνησης
µε την πλευρά της Ευρωζώνης, αλλά και η σύνταξη της νέας «έκθεσης συµµόρφωσης» που θα ετοιµάσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της επόµενης συνεδρίασης του Γιούρογκρουπ, στις 22 Γενάρη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη έχουν ξεκινήσει και οι συζητήσεις αναφορικά µε την επόµενη (4η) «αξιολόγηση»,
µε τα 82 ακόµη «προαπαιτούµενα», σε συνέχεια βέβαια των παρεµβάσεων του κύκλου της 3ης
«αξιολόγησης» και των σχετικών νοµοσχεδίων που αναµένεται να κατατεθούν στη Βουλή σε «δόσεις»
µέσα στο Δεκέµβρη, αλλά και στις αρχές του Γενάρη.
Την ίδια ώρα, τα αντιλαϊκά µέτρα που ενσωµατώνονται στον κρατικό προϋπολογισµό για το 2018
αποτελούν το προανάκρουσµα για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν και µάλιστα σε µεσοπρόθεσµο
ορίζοντα, τουλάχιστον για την περίοδο µέχρι το 2022, δηλαδή για τουλάχιστον µια 4ετία µετά την τυπική
λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Το «συµπληρωµατικό µνηµόνιο» µε τη σειρά του, εµπεριέχει και την πρόσθετη «ρήτρα» του ΔΝΤ σχετικά µε
την ταχύτερη κλιµάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής για την περίπτωση που δεν «βγαίνουν» οι στόχοι γύρω
από τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Σε κάθε περίπτωση, οι αντιλαϊκοί στόχοι θα ενσωµατωθούν στο νέο «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής» 2019 - 2022, που αναµένεται να κατατεθεί την άνοιξη του 2018, ως
πρόσθετη «δικλείδα ασφαλείας».
Χαρακτηριστικές σε αυτό το επίπεδο είναι και χτεσινές παρεµβάσεις στελεχών του κουαρτέτου, στο
πλαίσιο του συνεδρίου της «Capital Link».
Ειδικότερα:
- Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ντ. Κοστέλο υπογράµµισε: «Είναι εµφανές ότι µια
βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών
µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
- Ο εκπρόσωπος του ESM, Ν. Γκιαµαρόλι, επιβεβαίωσε ότι «µε δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε
πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα οφέλη από τους προνοµιακούς όρους
δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα», και όπως είπε «ο ESM είναι ένας µακροπρόθεσµος
εταίρος για την Ελλάδα».
- Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση εκπροσώπου του «οίκου αξιολόγησης» «Fitch». Οπως είπε, από
τους βασικούς λόγους «αισιοδοξίας» για την επόµενη περίοδο είναι η «µείωση του πολιτικού ρίσκου»
και η «σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό», καθώς ο «Fitch» εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων «µεταρρυθµίσεων», γεγονός που αποτελεί «εγγύηση
για τη συνέχιση του προγράµµατος».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευ. Τσακαλώτος, στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου στις
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ΗΠΑ, είχε σειρά επαφών µε διοικήσεις «επενδυτικών χαρτοφυλακίων» και funds, µε άξονα βέβαια και το
ενδιαφέρον για ελληνικά κρατικά οµόλογα.
από Κλύδωνας στις 10:11:00 π.µ. Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το
στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες πολιτική
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Ψάρεµα επενδυτών σε θολά νερά
Τι είπαν θεσµικοί παράγοντες και επενδυτές στο συνέδριο του Capital Link για την Ελλάδα – Η
αξιολόγηση, οι µεταρρυθµίσεις και η επόµενη µέρα.
«Γη και ύδωρ» προσφέρει στους επενδυτές η χώρα, σύµφωνα, τουλάχιστον µε το µήνυµα που θέλησε να
στείλει στους επενδυτές ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας, σε µαγνητοσκοπηµένο χαιρετισµό
στους επενδυτές και στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για
επενδυτική «γη της επαγγελίας», ωστόσο, πίσω από τα ωραία λόγια οι επενδυτές βλέπουν τη δύσκολη
πραγµατικότητα.
Ποια είναι αυτή; Η διγλωσσία ανάµεσα στο Μέγαρο Μαξίµου και τα επί µέρους υπουργεία, τα οποία
κάνουν ό,τι µπορούν για να αποτρέψουν επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις. Το Ελληνικό είναι µόνο η
κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα, ξεκινώντας από τις Σκουριές ή τα
περιφερειακά αεροδρόµια, τα οποία πέρασαν από 40 κύµατα µέχρι να παραδοθούν στον επενδυτή, αλλά
και οι καθυστερήσεις στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων.
Είναι ενδεικτικό ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις φέτος θα υπολείπονται περίπου 0,5 δισ. ευρώ έναντι
του στόχου (1,4 δισ. ευρώ αντί 1,9 δισ. ευρώ), ενώ για το 2018 έχουν προβλεφθεί έσοδα 2,7 δισ. ευρώ µε
τους παράγοντες της αγοράς να εκτιµούν πως δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.
Καθόλου τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η φράση υψηλόβαθµου στελέχους της τρόικας, το οποίο πριν
λίγες εβδοµάδες δήλωνε πως «οι επενδυτές δεν πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα πριν δουν τα πρώτα
κτίρια να υψώνονται στο Ελληνικό», καθώς αποτυπώνει το κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης για τη συνέχιση
των µεταρρυθµίσεων.
«Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Ελλάδα είναι ισχυρό» υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, που
παρακολουθούν από κοντά τις συζητήσεις στο περιθώριο του συνεδρίου στη Νέα Υόρκη. Όπως
συµπληρώνουν, όµως, «αυτό που ζητούν είναι διασφαλίσεις ότι η µεταρρυθµιστική προσπάθεια δεν θα
σταµατήσει µε το τέλος του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018».
Τα κυβερνητικά στελέχη και οι τραπεζίτες που βρίσκονται στις ΗΠΑ µεταφέρουν την εικόνα επιστροφής
στην κανονικότητα, µετά το κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση.
Το κλίµα είναι θετικό, τα στελέχη της τρόικας, που συνόδευσαν την αποστολή στη Νέα Υόρκη, µιλούν για
εντυπωσιακή πρόοδο, όµως αυτή µένει να αποτυπωθεί και στην πορεία της οικονοµίας.
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, αρµόδιος για το ελληνικό πρόγραµµα, Ντέκλαν Κοστέλλο, έσπευσε να
προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα έχει ακόµη µακρύ δρόµο, ο οποίος συνεχίζεται χρονικά και µετά τον
Αύγουστο του 2018, αφού πολλές από τις µεταρρυθµίσεις είναι προγραµµατισµένες για το 2019 και το 2020,
ενώ οι δηµοσιονοµικοί στόχοι των πλεονασµάτων του 3,5% του ΑΕΠ, θα πρέπει να τηρηθούν έως το 2022.
Οι θεσµοί αναζητούν ακόµη την εποπτική «φόρµουλα» της επόµενης ηµέρας του προγράµµατος. Επί του
παρόντος, πάντως, αυτό που προέχει είναι η ολοκλήρωση των 75 προαπαιτούµενων (σε σύνολο 110) της
τρέχουσας αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 22 Ιανουαρίου.
Σε δεύτερη φάση και έως το Μάιο-Ιούνιο θα πρέπει να υλοποιηθούν άλλα 82 προαπαιτούµενα για την
τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση και, φυσικά, να έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία τα stress tests των 4
συστηµικών τραπεζών. Μόνο τότε, οι επενδυτές θα αισθανθούν «ασφαλείς» και θα βάλουν τη χώρα στα
πλάνα των επόµενων ετών, όταν δηλαδή ξεκαθαρίσει τόσο το πολιτικό όσο και το εποπτικό πλαίσιο των
µεταµνηµονιακών ετών.
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Τρέχουν για να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες
Δηµοσίευση: 10:33 π.µ. | 12/12/17

Σε πυρετό προετοιµασίας βρίσκονται όλα τα υπουργεία
ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των προαπαιτούµενων
µέχρι το Eurogroup της 13ης Ιανουαρίου
Ο στόχος είναι να κλείσουν τα περίπου 70 προαπαιτούµενα που είναι ακόµη ανοιχτά για να τηρηθεί και το
χρονοδιάγραµµα που θέλει την ολοκλήρωση του πριν από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Το δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα.
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις για ψήφιση πριν τις εορτές βρίσκονται η διάταξη για τις απεργίες η οποία κατατέθηκε
και στην συνέχεια αποσύρθηκε και µένει σε εκκρεµότητα και η αναµόρφωση των κοινωνικών επιδοµάτων
µε βάση όσα συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Το «χρονικό παράθυρο» για νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι πολύ µικρό . Τούτο διότι χθες ξεκίνησε στην
ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 ( που είναι ένα από τα
προαπαιτούµενα) η οποία θα ολοκληρωθεί µε στις 19 του µήνα . από εκεί µένουν µόνο τέσσερις µέρες πριν
κλείσει η Βουλή.
Μετά τις εορτές θα υπάρχει ένα ακόµη πιεστικό δεκαήµερο από τις 3 µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου για να
ψηφιστούν όπου είναι απαραίτητο τα τελευταία προαπαιτούµενα . Στην λήξη της προθεσµίας που θα
συνεδριάσει για πρώτη φορά τον νέο χρόνο η οµάδα εργασίας της Ευρωζώνης ( Euroworking Group ) για να
εξετάσει την πρόοδο υλοποίησης των προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης . Αν σε αυτήν την
συνεδρίαση η Ελλάδα δεν πάρει την πρώτη έγκριση υλοποίησης των προαπαιτούµενων τα πράγµατα
δυσκολεύουν.
Τούτο διότι πριν την συνεδρίαση του συµβουλίου υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να
υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο για να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης από την Commission Το κείµενο
αυτό µαζί µε την θετική εισήγηση και των ευρωπαίων τεχνοκρατών θα οδηγήσει στην πολιτική απόφαση
για το κλείσιµο της αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης.
Παράλληλα βέβαια µε τις- πιο δύσκολες- νοµοθετικές διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν και όσα θέµατα
αποµένουν και χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα για θεωρηθούν και αυτά
ολοκληρωµένα .
Αν όλα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραµµα η επόµενη δόση του δανείου η οποία σε µεγάλο βαθµό θα
προστεθεί στο αποθεµατικό για µετά το πρόγραµµα αναµένεται να εκταµιευθεί λίγο µετά τα µέσα του
Φεβρουαρίου.
Τάσος Δασόπουλος
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Σχετικές Ετικέτες: δανειστέςΟικονοµίαπροαπαιτούµεναEurogroup

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε ακόµα

Σχόλια αναγνωστών
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Αφήστε το σχόλιό σας
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“Φρένο” από τους δανειστές στο success story Τσακαλώτου – “Μεταρρυθµίσεις
και µετά το 2018”

Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link.
Λίγη ώρα νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το
οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει
και «η χώρα της ευκαιρίας» (“the land of opportunity”) ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις από το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την
τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν
έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τότε).
Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο
κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και
ότι έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος»
που πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

http://www.tokarfi.gr/
Publication date: 12/12/2017 10:37
Alexa ranking (Greece): 11027
http://www.tokarfi.gr/freno-apo-tous-danistes-sto-success-story-tsakalotou-metarri...

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 12/12/2017 10:36
Alexa ranking (Greece): 258
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/toyrismos/341497-n-iorki-prosklisi-st...

Ν. Υόρκη: Πρόσκληση στους επενδυτές του Real Estate και του τουρισµού από
την Κουντουρά
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Πρόσκληση Κουντουρά σε διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν στον ελληνικό
τουρισµό
Ανοικτή πρόσκληση στους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, απηύθυνε η υπουργός
Τουρισµού Έλενα Κουντουράαπό το βήµα του 19ου ετήσιου «Capital Link Invest in Greece Forum» που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Όπως υπογράµµισε, το Υπουργείο Τουρισµού υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική
πολιτική µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες
το χρόνο. Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε
έµφαση στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής
αγοραστικής δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Κουντουρά στην ισχυροποίηση του θεσµικού ρόλου της Ελλάδας στα
παγκόσµια κέντρα αποφάσεων για τον τουρισµό και στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, ενισχύοντας τη
διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικά σε ό,τι αφορά στην αµερικανική αγορά, η κ. Κουντουρά υπογράµµισε µία σειρά στοχευµένων
πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα
συνεχόµενα την τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Το διεθνές επενδυτικό κοινό προσκάλεσε η Έλενα Κουντουρά
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες τον χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Τσακαλώτος: Τον Φεβρουάριο «κληρώνει» για ΔΝΤ και χρέος
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Θανάσης Κουκάκης
Το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και θα ληφθούν οι αποφάσεις του ΔΝΤ για το εάν θα µείνει
ή θα φύγει. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σε
δηµοσιογράφους µετά την ολοκλήρωση του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργάνωσε στη
Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ερωτηθείς για τον ρόλο του ΔΝΤ ο υπουργός είπε πως η αίσθησή του είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. «Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο
καλύπτουµε τα ορόσηµα από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα προαπαιτούµενα του ΔΝΤ. Τώρα πια ότι
έχουν να πουν το έχουν πει», σηµείωσε.
Ο υπουργός είπε πως το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και τότε θα ληφθούν οι αποφάσεις
του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΔΝΤ για τη χρηµατοδοτική του συµµετοχή. «Το ΔΝΤ το Φεβρουάριο θα
θέλει να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος»,
είπε και συµπλήρωσε: «Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι στο τελευταίο Eurogroup ο Ντάισελµπλουµ είπε
ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος. Δεν έχει παγώσει. Θέλουµε διευκρινίσεις για τα µέτρα
που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης
και να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος».
Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει στο EuroWorking Group να λάβει κάτι παραπάνω από τα 5,5
δισ. ευρώ από την τρίτη αξιολόγηση παράλληλα µετά το κλείσιµο των προαπαιτούµενων.
Ερωτηθείς για τους πλειστηριασµούς, ο υπουργός ανέφερε πως το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός
λαός ότι υπάρχει προστασία για αυτούς που πρέπει να υπάρχει. «Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης. Έχουµε
βάλει ένα πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018. Δεν σηµαίνει ότι θα τελειώσει τότε η προστασία.
Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018», είπε.
Ο υπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα βγαίνει και δανείζεται από τις αγορές όταν και όπως πρέπει. «Δεν
κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Με αυτό το πρόγραµµα συνεχίζουµε.
Πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους Στέλιο
Παπαδόπουλο που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης
κυβέρνησης που είναι άξιοι αξιοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», είπε.
Ο υπουργός υποστήριξε πως οι συναντήσεις του πήγαν καλύτερα ότι ανέµενε. «Υπάρχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι πεπεισµένοι οι επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα. Όλοι δεν
συζητάνε πλέον τι έκανε η Κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Έχω δει µια µεγάλη γκάµα
επενδυτών που ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που
επενδύουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά
όλα µε θετικό πρόσηµο. Τους προβληµατίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα», είπε.
Τέλος, για την επένδυση της Exin στην Εθνική Ασφαλιστική ο υπουργός απάντησε τα εξής: «Εγώ
άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος µε αυτήν την επένδυση. Ότι
κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόρασουν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι
ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», ανέφερε.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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John Koudounis (Calamos Investments): Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να
επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα
Από
NewsRoom
«Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να επενδύσει κάποιος στη χώρα μας», τόνισε ο John Koudounis,
επικεφαλής της Calamos Investments, σε ομιλία του στο Forum που διοργάνωσε το Capital Link για την
ελληνική οικονομία. O John Koudounis αναφέρθηκε επίσης και στην Εθνική Ασφαλιστική στέλνοντας το
µήνυµα ότι «είµαστε ικανοποιηµένοι από τη συγκεκριµένη επένδυση».
«Εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις στη Ελλάδα που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει και τις τρέχουσες
επενδύσεις στις οποίες εργαζόμαστε, είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω εισροές που προέρχονται από την
Κίνα σε τομείς όπως η υποδομή, η ενέργεια, οι λιμένες και τα οικονομικά, καθώς είναι ζωτικής σημασίας
να αποκτηθούν ποικίλες ροές µεγάλων ξένων επενδύσεων» τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύµβουλος
της Calamos Investment.
Όπως επεσήμανε «το τρίτο ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο από τη
σκοπιά της λιτότητας. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη τώρα από ότι ήταν κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων προγραμμάτων. Υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση του χρέους για τον
ελληνικό λαό μαζί με τις προσδοκίες ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να αποσυρθούν μέχρι τα τέλη του
2018. Είμαστε υπέρ του ότι είναι καλύτερο για την ελληνική οικονομία ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό
κόμμα παρέχει την εποπτεία. Πιστεύουμε ακράδαντα- και έχουμε αποδείξει μέσω των ενεργειών μας- ότι
τώρα είναι καιρός να επενδύσουµε στην Ελλάδα».
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Κάλεσµα Κουντουρά για επενδύσεις στην Ελλάδα
Πρόσκληση απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισµό, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η κ. Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει
η Ελλάδα και να επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκην σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο,
και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική
Διαβάστε περισσότερα
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Μνηµόνιο για πολλά χρόνια «υπόσχονται» οι θεσµοί
Η Κοµισιόν ανεβάζει διαρκώς τον πήχη των µεταµνηµονιακών µεταρρυθµίσεων, δείχνοντας έναν µακρύ
δρόµο σπαρµένο µε πολυετείς δεσµεύσεις. Ο ESM από την πλευρά του χαµηλώνει διαρκώς τον πήχη των
προσδοκιών µελλοντικών παρεµβάσεων στο χρέος, αναδεικνύοντας την ελάφρυνση που έχει προσφερθεί
ήδη στην Ελλάδα µέσω των βραχυχρόνιων µέτρων διευθέτησής τους.
Όπως σηµειώνουν «Τα Νέα», στο συνέδριο Capital Link το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο
Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής της Κοµισιόν στη διαπραγµατευτική οµάδα των δανειστών, επανέλαβε ότι ο
δρόµος των µεταρρυθµίσεων θα είναι µακρύς, δεδοµένου ότι «µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια».
Όπως προκύπτει και από το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι δανειστές θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο τη
δέσµευση όχι µόνο της σηµερινής αλλά και των επόµενων κυβερνήσεων στη µη αναστροφή των
µεταρρυθµίσεων αλλά και των µέτρων που επιβλήθηκαν στα χρόνια του Μνηµονίου, µαζί µε ένα πακέτο
νέων µεταρρυθµίσεων τα επόµενα πολλά χρόνια.
Στο παζάρι αυτό, το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
- καλώς εχόντων των πραγµάτων στο τέλος Ιανουαρίου 2018 -, κοµβικό σηµείο στις διαπραγµατεύσεις
αναµένεται να διαδραµατίσουν οι δεσµεύσεις µελλοντικών διευθετήσεων στο ελληνικό δηµόσιο χρέος.
Παρακολουθώντας την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ESM στο κουαρτέτο, από το βήµα του ίδιου
συνεδρίου, οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι µετρηµένες. Ο Νικόλα Τζιαµαρόλι ανέδειξε την
αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των βραχυχρόνιων µέτρων καθώς αναµένεται πως θα οδηγήσουν σε
µείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 25 µονάδες έως το 2060, έναντι 20 µονάδων που ήταν οι αρχικές
εκτιµήσεις.
Κατά το σκεπτικό του ESM, το οποίο αρκετές φορές το τελευταίο διάστηµα έχει αναλύσει ο επικεφαλής
Κλάους Ρέγκλινγκ, οι παρεµβάσεις αυτές είναι επαρκείς για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του
χρέους.
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Έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων διαπιστώνει ο Γ.Γ. Τουριστικής
Πολιτικής & Ανάπτυξης

Τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παρουσίασε ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας µιλώντας στην ειδική ενότητα για
την κτηµαταγορά και τις επενδύσεις, του 19ου ετήσιου συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum στη
Νέα Υόρκη.
Όπως επισήµανε, το Υπουργείο Τουρισµού, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για
τη χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων τουριστικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ
αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις µαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα
που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Ακόµη, τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα
χρηµατοδοτικά εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται
ήδη σηµαντικό ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων µε σκοπό τη µετατροπή
τους και χρήση τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
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«Γη της ευκαιρίας» η Ελλάδα για τους επενδυτές

«Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο
πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στο επιχειρηματικό συνέδριο της
«Capital Link», στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους «επενδυτές» να έρθουν στη χώρα.
Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα «σημαντικά αποτελέσματα» που έφερε η κυβέρνησή του, όπως ότι η
οικονοµία «μετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά», ότι υπάρχει «υπεραπόδοση» στους
δημοσιονομικούς στόχους, ότι έχει ενισχυθεί η «βιωσιµότητα» των ελληνικών επιχειρήσεων, ότι οι άμεσες
ξένες επενδύσεις στο εννεάµηνο του 2017 «είναι αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016», κ.λπ.
Επίσης, τόνισε ότι «το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα προσαρμογής
και θα είναι προσηλωμένη στο επόμενο βήμα, στην εποχή μετά τη λιτότητα και την ύφεση». Φτάνοντας
στο «ψητό», υπογράμμισε πως «η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Απευθυνόμενος ειδικά στους Αμερικανούς «επενδυτές», τους ζήτησε να αξιοποιήσουν τις «επενδυτικές
ευκαιρίες» στην Ελλάδα, εκφράζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης «να χτίσουμε ακόμη πιο βαθιές
διµερείς σχέσεις» με τις ΗΠΑ. Επίσης, υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι «επίτιμος καλεσμένος» στη ΔΕΘ του
2018, «προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον».
Για πολλά χρόνια οι αναδιαρθρώσεις
Στο επιχειρηματικό συνέδριο της Νέας Υόρκης έχει προγραμματιστεί να μιλήσει ο υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλ. Τσακαλώτος, ο οποίος θα αναφερθεί στην εφαρμογή πολιτικών που «βελτιώνουν το
επιχειρηματικό περιβάλλον». «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναμορφώσουν την ελληνική οικονομία», αναμένεται να πει,
σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Ευκλ. Τσακαλώτος έχει συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και σήμερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της Ελλάδας στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η «Capital Link» σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Στο ίδιο συνέδριο μίλησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στους «θεσμούς», Ντ. Κοστέλο, ο οποίος ζήτησε να
έχουν υλοποιηθεί τα μέτρα της τρίτης «αξιολόγησης» έως το Eurogroup της 22 του Γενάρη, προκειμένου
«να ενεργοποιηθούν οι συζητήσεις για την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων που θα διασφαλίσουν τη
βιωσιµότητα του χρέους».
Παράλληλα, όπως έκανε σε πρόσφατη ομιλία του, ξεκαθάρισε πως τα αντιλαϊκά μέτρα δεν θα
σταματήσουν με το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. «Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη
οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για
πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως
το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος», είπε.
You must be logged in to post a comment Login
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[Reader]: Τσακαλώτος: Το Φεβρουάριο οι αποφάσεις του ΔΝΤ και η συζήτηση
για το χρέος
Το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και θα ληφθούν οι αποφάσεις του ΔΝΤ για το εάν θα µείνει
ή θα φύγει. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σε
δηµοσιογράφους µετά την ολοκλήρωση του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργάνωσε στη
Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ερωτηθείς για τον ρόλο του ΔΝΤ ο υπουργός είπε πως η αίσθησή του είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. «Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο
καλύπτουµε τα ορόσηµα από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα προαπαιτούµενα του ΔΝΤ. Τώρα πια ότι
έχουν να πουν το έχουν πει», σηµείωσε.
Ο υπουργός είπε πως το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και τότε θα ληφθούν οι αποφάσεις
του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΔΝΤ για τη χρηµατοδοτική του συµµετοχή. «Το ΔΝΤ το Φεβρουάριο θα
θέλει να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος»,
είπε και συµπλήρωσε: «Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι στο τελευταίο Eurogroup ο Ντάισελµπλουµ είπε
ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: READER
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Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018
Νέα µήνυµα προς την Αθήνα και το αφήγηµα περί «καθαρής εξόδου από
τα µνηµόνια» έστειλε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους
Θεσµούς, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας χθες στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο υπογράµµισε ότι o δρόµος των
µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία περίπτωση η προσπάθεια
αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας δεν τερµατίζεται τον Αύγουστο
του 2018, µε τη λήξη του υφιστάµενου προγράµµατος, αλλά ότι θα
απαιτηθούν πολλά ακόµη χρόνια µεταρρυθµίσεων.
«Είναι φανερό ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, σε µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
Ο κ. Κοστέλο, εµφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του
προγράµµατος και εξέφρασε την ελπίδα ότι η υλοποίηση των προαπαιτούµενων θα ανοίξει τον δρόµο για
τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
«Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών στο
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, και ελπίζω ότι αυτοί τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την
εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους».
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηµείωσε επίσης πως η µεγαλύτερη πρόκληση για τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές
οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων
του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή των µέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Πηγή: kathimerini.gr
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[MonoNews]: John Koudounis (Calamos Investments): Τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα
John S. Koudounis, διευθύνων σύµβουλος Calamos Investments
«Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να επενδύσει κάποιος στη χώρα µας», τόνισε ο John Koudounis,
επικεφαλής της Calamos Investments, σε οµιλία του στο Forum που διοργάνωσε το Capital Link για την
ελληνική οικονοµία. O John Koudounis αναφέρθηκε επίσης και στην Εθνική Ασφαλιστική στέλνοντας το
µήνυµα ότι «είµαστε ικανοποιηµένοι από τη συγκεκριµένη επένδυση».
«Εκτός από τις µεγάλες επενδύσεις στη Ελλάδα που έχουµε ήδη πραγµατοποιήσει και τις τρέχουσες
επενδύσεις στις οποίες εργαζόµαστε, είµαι ενθουσιασµένος που βλέπω εισροές που προέρχονται από την
Κίνα σε τοµείς όπως η υποδοµή, η ενέργεια, οι λιµένες και τα οικονοµικά, καθώς είναι ζωτικής σηµασίας
να αποκτηθούν ποικίλες ροές µεγάλων ξένων επενδύσεων» τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύµβουλος
της Calamos Investment.
Όπως επεσήµανε «το τρίτο ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο από τη
σκοπιά της λιτότητας. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη τώρα από ότι ήταν κατά τη διάρκεια των
προηγούµενων προγραµµάτων. Υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση του χρέους για τον
ελληνικό λαό µαζί µε τις προσδοκίες ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να αποσυρθούν µέχρι τα τέλη του
2018. Είµαστε υπέρ του ότι είναι καλύτερο για την ελληνική οικονοµία ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό
κόµµα παρέχει την εποπτεία. Πιστεύουµε ακράδαντα- και έχουµε αποδείξει µέσω των ενεργειών µας- ότι
τώρα είναι καιρός να επενδύσουµε στην Ελλάδα».
Απροσδόκητη αύξηση των πωλήσεων στα σούπερ µάρκετ – “Μαύρο χρήµα” ενισχύει την
κατανάλωση
Λ. Παπακοσµάς (P&G): «Σε τέσσερεις αλυσίδες το 85% του τζίρου των σούπερ µάρκετ»
Σ. Δρυς (Foodstandard): «Θησαυρό 50 δισ. κρύβει ο αγροδιατροφικός τοµέας»
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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[Reader]: Κουντουρά: Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Κάλεσα σε Αµερικανούς επενδυτές για επενδύσεις στον τουρισµό της Ελλάδας απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: READER
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Το σχέδιο για την επόµενη µέρα παρουσιάσαν οι Έλληνες τραπεζίτες στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι Έλληνες τραπεζίτες
έθεσαν τους στόχους αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες τα επόµενα
χρόνια και ιδιαίτερα µετά το τέλος του προγράµµατος.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν εκπρόσωσοι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι οποίοι
φάνηκαν αισιόδοξοι για την «επόµενη µέρα». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και
πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες» για τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση µεταξύ των οποίων:
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα» κατέληξε.
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Έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων διαπιστώνει ο Γ.Γ. Τουριστικής
Πολιτικής & Ανάπτυξης
Τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά
εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρουσίασε ο Γενικός
Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας μιλώντας στην ειδική ενότητα για
την κτηματαγορά και τις επενδύσεις, του 19ου ετήσιου συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum στη
Νέα Υόρκη.
Όπως επισήμανε, το Υπουργείο Τουρισμού, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για
τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφισταμένων τουριστικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών, μεταξύ
αυτών στον ιαματικό τουρισμό και τις μαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόμο και τα κίνητρα
που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Ακόμη, τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δημιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται
ήδη σημαντικό ενδιαφέρον για την αγορά και τη μίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων με σκοπό τη μετατροπή
τους και χρήση τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
Ειδήσεις
τουρισµός
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Ευ. Τσακαλώτος: Aναζητά επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Της Δήµητρας Καδδά
Η κυβέρνηση αναζητεί επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αντλώντας στήριξη από την τεχνική
συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση και παρέχοντας δεσµεύσεις για την εφαρµογή των συµφωνηθέντων.
Από αύριο ωστόσο αρχίζει η επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για την ψήφιση του
Προϋπολογισμού που επισφραγίζει τα μέτρα του 2018 και ήδη συζητείται στη Βουλή αλλά και για μία
καταιγίδα εφαρμοστικών διατάξεων και νομοσχεδίων που πρέπει να κυρωθούν έως τις 11 Ιανουαρίου (που
συνεδριάζει το EWG) για να διασφαλίσει και την πολιτική ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Χθες, ο υπουργός οικονομικών είχε συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα
funds στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Σήμερα, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει επίσης η Capital Link σε συνεργασία
με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονομικών είναι τα ακόλουθα:
Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital –
Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century –Caxton – Goldentree - Marathon Asset
Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
Ο ΥΠΟΙΚ κατά την χθεσινή ομιλία του αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό που βρίσκεται στο στάδιο της
έγκρισής του από την ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από μια
μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. "Αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών".
Επισήμανε επίσης ότι το επόμενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει επαρκή
αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Συνεχής εποπτεία
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των θεσμών από πλευράς Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε και από την Νέα
Υόρκη την θέση του για έναν μακρύ δρόμο μεταρρυθμίσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας θα ολοκληρωθεί με την προβλεπόμενη λήξη του
προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, επισήµανε.
"Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των
δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και
του δικαστικού συστήµατος" ανέφερε.
Στην χθεσινή εκδήλωση ομιλητές ήταν και οι Παπαδημητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και
επικεφαλής µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς
Ε.Ε (Declan Costello από πλευράς Κoμισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από
πλευράς ESM).
Μήνυμα εξ' αποστάσεως απεύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην "γη της ευκαιρίας
που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις" και καλώντας τους επενδυτές να
γίνουν µέρος της ανάκαµψης της χώρας.
Αλέξης Τσίπρας
επενδύσεις
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Invest in Greece: Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα από Πάιατ,
Λαλάκο και Κούτρα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα,
καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο
Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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Οµάδες κρούσης κατά της φοροδιαφυγής – Προσλαµβάνονται 700 ράµπο και
ρίχνονται στην «µάχη»

Η µάχη κατά της φοροδιαφυγής αποτελεί ύψιστης σηµασίας
θέµα για την κυβέρνηση, αφού η πορεία των εσόδων τον
επόµενο χρόνο θα κρίνει εν πολλοίς και την πορεία για την
έξοδο από το πρόγραµµα, όπως επίσης και τον χρόνο που θα
µειωθεί το αφορολόγητο.
Τους τελευταίους µήνες παρατηρείται σοβαρή υστέρηση στα έσοδα και στο κυβερνητικό επιτελείο
επιδιώκουν τρόπους ανακοπής αυτής της τάσης. Αυτό µε δεδοµένο ότι πολλά νοικοκυριά έχουν φτάσει στα
όριά τους, σε ότι αφορά την φοροδοτική τους ικανότητα, σηµαίνει ότι µόνο µέσω του περιορισµού της
φοροδιαφυγής µπορεί να υπάρξει αύξηση εσόδων.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στα πλαίσια αυτά ετοιµάζεται να δηµιουργήσει νέες οµάδες
κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής.
Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Προβλέπεται και στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής
και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.

Ενότητες
ΑΑΔΕ
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα!
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι πως η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών, σε συνέντευξη που
παραχώρησε µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη.
Πηγή: REAL NEWS
12/12 05:04
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Οµάδες κρούσης κατά της φοροδιαφυγής – Προσλαµβάνονται 700 ράµπο και
ρίχνονται στην «µάχη»
Η µάχη κατά της φοροδιαφυγής αποτελεί ύψιστης σηµασίας θέµα για την κυβέρνηση, αφού η πορεία των
εσόδων τον επόµενο χρόνο θα κρίνει εν πολλοίς και την πορεία για την έξοδο από το πρόγραµµα, όπως
επίσης και τον χρόνο που θα µειωθεί το αφορολόγητο.
Τους τελευταίους µήνες παρατηρείται σοβαρή υστέρηση στα έσοδα και στο κυβερνητικό επιτελείο
επιδιώκουν τρόπους ανακοπής αυτής της τάσης. Αυτό µε δεδοµένο ότι πολλά νοικοκυριά έχουν φτάσει στα
όριά τους, σε ότι αφορά την φοροδοτική τους ικανότητα, σηµαίνει ότι µόνο µέσω του περιορισµού της
φοροδιαφυγής µπορεί να υπάρξει αύξηση εσόδων.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στα πλαίσια αυτά ετοιµάζεται να δηµιουργήσει νέες οµάδες
κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής.
Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Προβλέπεται και στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής
και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Πηγή: www.newsit.gr
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Ελ.Κουντουρά – Capital Link: Πρόσκληση για επενδύσεις στον Τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην Ελλάδα και τον ελληνικό
τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού Έλενας Κουντουρά από το βήµα του Capital Link
Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η κα Κουντουρά αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και
στην εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό
προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Έµφαση δίνεται, σηµείωσε, στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών
επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του
θεµατικού τουρισµού.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Newsroom Αθήνα 9.84
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Κουντουρά: Ελκυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Κάλεσα σε Αµερικανούς επενδυτές για επενδύσεις στον τουρισµό της Ελλάδας απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
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«Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»
Μιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» χθες, ο κύριος
Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι
έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος» που
πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
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Πρόσκληση Κουντουρά για διεθνείς επενδύσεις στον τουρισµό
Στόχος η εδραίωση της Ελλάδας ως παγκόσµιος προορισµός για τουρισµό όλο το χρόνο. Η υπουργός
τουρισµού αναφέρθηκε στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα ξένων αγορών, την προώθηση
νέων προορισµών και τον θεµατικό τουρισµό.
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς. Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο
αναπτυξιακό σχέδιο, και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων
επενδύσεων. Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, υλοποιεί την επιτυχηµένη
εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό
προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο. Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών
στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων
ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την
ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού , έχει δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης
στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον. Η υπουργός
σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα αποφάσεων για τον
τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, τον ΟΟΣΑ και µε άλλους διεθνείς
θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός τουριστικός και
επενδυτικός προορισµός. Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων
πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα
συνεχόµενα την τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Πρόσκληση Κουντουρά σε επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στην
Ελλάδα
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Capital Link: Συνάντηση Κορυφής για την Ελλάδα
Το “19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 µε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας πάνω από 1.350 συµµετέχοντες.
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο
προσελκύει την ελίτ της Wall Street και φέτος έλαβε χώρα σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για
την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε
ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της
οικονοµίας.
Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών
εµφανίζονται µαζί σε συνέδριο και µάλιστα στο εξωτερικό για να τιµήσουν την Ελλάδα,
παράλληλα συµµετείχαν 2 Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό
παρουσία στην Ελλάδα, 7 – επτά Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και
σηµαντικό κυβερνητικό επιτελείο
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα
από:
• 87 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1350 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 153 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονοµικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ξεχωριστές συναντήσεις µε εκπροσώπους απο Διεθνή ΜΜΕ
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, κ. Χάρης Λαλάκος
Η Πρέσβειρα της Ελλάδος στα Ηνωµένα Έθνη, Κα. Μαρία Θεοφίλη
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Dr. Κωνσταντίνος Κούτρας
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κκ. Declan Costello, Nicola Giammarioli και Francesco Drudi

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 153 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο”:
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Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά
να αναφέρουµε τα ακόλουθα: Funds: Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century –
Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree
“Συνέντευξη Τύπου”
Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
“Συνεντεύξεις σε Διεθνή Media”
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις µε τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο: Wall Street
Journal, Bloomberg, YAHOO, Reuters, New York Times, Tradewinds, Barrons, Institutional Investor κ.ά.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και
υπογράµµισε ότι η χρονική στιγµή που διοργανώνεται το Συνέδριο είναι βέλτιστη. Μετά από χρόνια
ύφεσης, η οικονοµία στην Ευρώπη που έχει πληγεί περισσότερο φαίνεται να µπαίνει σε µια περίοδο
οικονοµικής ανάκαµψης. Η ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης ενισχύει την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, η οποία µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην οικονοµική ανάκαµψη. Εκτός από τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα η Ελλάδα παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τοµείς όπως η
ενέργεια, η βιοµηχανία, τα έργα υποδοµών, τα logistics, ο τουρισµός και οι νέες τεχνολογίες. Παρότι
έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, υπάρχουν ακόµα πολλοί στόχοι να επιτευχθούν. Υπογράµµισε τη
σηµασία συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και ανέφερε την ανάγκη να εµπνεύσει η χώρα εµπιστοσύνη
στους ξένους επενδυτές όσον αφορά την πολιτική και νοµοθετική σταθερότητα και διαφάνεια ούτως
ώστε οι επενδυτές να µπορούν να προχωρήσουν µε τις επενδύσεις τους. Το Capital Link Invest in Greece
Forum µεταδίδει το κατάλληλο µήνυµα σε ένα µεγάλο κοινό που αποτελεί το κέντρο αποφάσεων. Αυτό
είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη στο οποίο
συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και επιχειρηµατίες και προσελκύει την ελίτ της Wall
Street. Με προϊστορία 19 ετών, έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρµα δια µέσω της οποίας οι
Αµερικάνοι επενδυτές ενηµερώνονται κάθε χρόνο για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές της
Ελληνικής Οικονοµίας και για τις επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης
Λαλάκος ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις ΕλλάδαςΗΠΑ, σε συνέχεια της επίσηµης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και
της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Donald Trump, κατά την οποία οι δύο ηγέτες
ανακοίνωσαν την εγκαθίδρυση οµάδας εργασίας µεταξύ των αρµόδιων Υπουργείων. Παράλληλα, οι
Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως
στους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και
στον αγρο-διατροφικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. Η νέα αυτή δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές, και επενδυτικές σχέσεις καταδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες
θα είναι η τιµώµενη χώρα στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 2018.
Ο Πρέσβης κ. Λαλάκος, τόνισε, επίσης, τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή
και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες. Η ελληνική οικονοµία, κατέληξε, µετακινείται σταδιακά από µια
κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
ΕΝΟΤΗΤΑ “TRANSFORMING THE GREEK TAX COLLECTION SYSTEM”
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε: “Η λέξη-κλειδί για την
προσέλκυση επενδύσεων είναι η εµπιστοσύνη. Χωρίς εµπιστοσύνη, κανείς δεν θα επενδύσει το χρόνο και
τα χρήµατά του σε µια χώρα. Και τι σηµαίνει εµπιστοσύνη, όταν πρόκειται για τη φορολογική διοίκηση;
Αποτελεσµατικότητα και φορολογική δικαιοσύνη. Βεβαιώνοντας ότι όλοι πληρώνουν, µε τον
ευκολότερο δυνατό τρόπο, αυτό που οφείλουν στο κράτος, έτσι ώστε να µην στρεβλώνεται ο
ανταγωνισµός από τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Και όχι περισσότερο από αυτό που
πραγµατικά οφείλουν. Αυτό προσπαθούµε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.”
ΕΝΟΤΗΤΑ “INVESTING FOR GROWTH”
Κύριος οµιλητής της ενότητας ήταν ο κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Υπουργός Oικονοµίας και
Aνάπτυξης, ο οποίος στην οµιλία του τόνισε: “Μετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η ανάπτυξη
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επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Η
επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική (ΕΑΣ) της Κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις
επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Αυτό το µοντέλο βασίζεται στην ενισχυµένη εγχώρια
βιοµηχανική παραγωγή διεθνών εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέµενης αξίας και
γνώσης αντιστοίχως και στην απασχόληση του υψηλής ειδίκευσης και καλά επιµορφωµένου
ανθρώπινου δυναµικού. Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας
διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές. Η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε
την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων.”
ΕΝΟΤΗΤΑ “OPTIMIZING THE GREEK STATE ASSETS PORTFOLIO”
Την οµιλία της ενότητας πραγµατοποίησε η Διευθύνουσα Σύµβουλος του Hellenic Corporation of
Assets & Participations S.A. κα Ράνια Αικατερινάρη, η οποία τόνισε: “Η ίδρυση της «Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας» («ΕΕΣΥΠ») και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη
φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον
οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα
πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών
στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που
ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη
βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε
βασικούς τοµείς της οικονοµίας, β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και
υπεύθυνης διοίκησης, γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους
και δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων.”
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EC's Costello: Greece reform program should continue after end of bailout
Greece has to keep up with its reform program for many years after the end of the bailout program in August 2018,
European Commission mission chief Declan Costello said late Monday.
Addressing the 19th Invest in Greece Capital Link Forum in New York, Costello said that Greece has to maintain its
reform program in areas like the tax collection, public administration and judicial system.
He added that the program has returned to a positive course after the staff level agreement of the third review while he
expressed his hope that the discussions over debt relief measures will open after the conclusion of the third review.
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής

Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Κάλεσµα για επενδύσεις στον Τουρισµό στη Νέα Υόρκη
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Κάλεσα σε Αµερικανούς επενδυτές για επενδύσεις στον τουρισµό της Ελλάδας απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.

View the discussion thread.
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής

Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ,
απαιτούν τώρα και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις
αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει
να υποστηριχθεί από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του
ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.

Πηγή:newsbeast.gr
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Αισιοδοξεί ο Κοστέλο για την Ελληνική οικονοµία

Αισιόδοξος για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM
εµφανίστηκε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, εκφράζοντας
παράλληλα την ελπίδα ότι η υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων θα ανοίξει τον δρόµο για τη
συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
"Αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών
στο Γιούρογκρουπ της 22ας Ιανουαρίου, οι οποίοι ελπίζω ότι τότε θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για
την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους".
Παράλληλα ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα
ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
"...Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος".
Μετά-µνηµονιακό πλαίσιο
Υπενθυµίζεται ότι προ ηµερών µιλώντας στην Αθήνα από το βήµα του συνεδρίου του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου ο Declan Costello είχε µιλήσει για ένα πλαίσιο µετά-µνηµονιακής εποπτείας. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτηµα είχε αναφέρει ότι "όροι όπως 'καθαρή έξοδος' δεν είναι οι πιο πρόσφορες εκφράσεις".
Είπε ότι "πρέπει να καταλήξουµε σε ένα πλαίσιο για το επόµενο στάδιο ώστε να συνεχιστούν βιώσιµα οι
µεταρρυθµίσεις".
Είχε µιλήσει επίσης για "πολλά ριζωµένα προβλήµατα που θα παραµείνουν και µετά το 2018". Ανέφερε το
πρόβληµα στους ισολογισµούς των τραπεζών, λέγοντας ότι θα πάρει πολλά χρόνια µέχρι να εξυγιανθεί,
"δηλαδή µέχρι να µειωθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε βιώσιµα επίπεδα". Εξήγησε πως δεν θα
λυθούν όλα τον Αύγουστο του 2018. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει σηµαντική πρόοδο, αλλά η
αφετηρία ήταν πολύ χαµηλή, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόµα σε διαδικασία ανόδου από τον πάτο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να πάψει να είναι κάτω από το µέσο όρο,
να κινηθεί ώστε να γίνει µία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, είχε σηµειώσει.
Οι αποφάσεις για το τι θα γίνει µετά τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί και η 3η
αξιολόγηση των 110 προαπαιτούµενων (εκ των οποίων 70-75 περίπου εκκρεµούν και πρέπει να γίνουν έως
τις 22/1/2018) αλλά και η 4η αξιολόγηση που φέρνει ακόµη 82 προαπαιτούµενα που πρέπει να λήξει έως τον
επόµενο Μάιο- Ιούνιο µαζί µε τις αποφάσεις για το ΔΝΤ, για τα µέτρα και τα αντίµετρα µετά το 2018, αλλά
και για το χρέος.
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N. Giammarioli: Μακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα ο ESM
Στη γνωστή ευρωπαϊκή γραµµή για το ζήτηµα του χρέους φάνηκε να κινείται ο εκπρόσωπος του ESM
Nicola Giammarioli. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Giammarioli αν και απέφυγε να
µιλήσει άµεσα για το ζήτηµα της ελάφρυνσης του χρέους, προσπάθησε να προωθήσει το αφήγηµα του
οργανισµού που θέλει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις καθώς και τους ευνοϊκούς όρους δανεισµού να
επαρκούν για να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα του χρέους. Μια θέση, όµως, που επανειληµµένα και µε
επιµονή αντικρούει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ειδικότερα, ο κ. Giammarioli είπε πως εφαρµόστηκαν µε επιτυχία τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του
χρέους εντός του 2017, ενώ µετέφερε και την εκτίµηση του ESM ότι το συνολικό πακέτο των
βραχυπρόθεσµων µέτρων θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η
µείωση, όπως είπε, είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων.
Τέλος, εκτίµησε ότι µια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των
αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον ESM θα συνεχίσει για πολλά ακόµα χρόνια.
"Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα".
Πιτσιλής: Πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
µιλώντας στο ίδιο συνέδριο απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ελλάδα για
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή
υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει το απαραίτητο αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
πηγη capital.gr
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Το σχέδιο για την επόµενη µέρα παρουσιάσαν οι Έλληνες τραπεζίτες στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι Έλληνες τραπεζίτες
έθεσαν τους στόχους αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες τα επόµενα
χρόνια και ιδιαίτερα µετά το τέλος του προγράµµατος.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν εκπρόσωσοι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι οποίοι
φάνηκαν αισιόδοξοι για την «επόµενη µέρα». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και
πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες» για τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση µεταξύ των οποίων:
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα τα οποία µειώνονται.
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα» κατέληξε.
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Το προσκλητήριο Τσακαλώτου και το «καµπανάκι» Κοστέλο από τη Νέα Υόρκη
Να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από την
επικείµενη ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Από το βήµα του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε ότι ο
νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η
Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη
χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος
προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι έχουν
πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια, σηµειώνοντας πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο
προσφόρος όρος» που πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του τρίτου µνηµονίου.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αντιπαρέθεσε ωστόσο µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της
οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας
στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου
κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο υπουργός οικονοµικών επικαλέστηκε το ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
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Eυκ. Τσακαλώτος – N.Υόρκη: «Εκτιµώ ότι το ΔΝΤ θα µείνει στο Ελληνικό
πρόγραµµα»
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Ηχηρές παρεµβάσεις των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
Τους στόχους αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες τα επόµενα χρόνια και ιδιαίτερα
µετά το τέλος του προγράµµατος έθεσαν οι Ελληνες τραπεζίτες στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν εκπρόσωσοι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι οποίοι
φάνηκαν αισιόδοξοι για την «επόµενη µέρα». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες» για τις ελληνικές
τράπεζες.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση µεταξύ των οποίων:
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος
της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ
έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε
αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα» κατέληξε.
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Capital Link Forum: Ποιοι βλέπουν ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα
Του Χάρη Φλουδόπουλου
Υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως εξαιτίας της προόδου του ελληνικού
προγράμματος , ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία για να υπάρξει σημαντική ώθηση των επενδύσεων στη
χώρα.
Αυτό εν πολλοίς ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτών που
συμμετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Δεν έλειψαν ωστόσο
και σημαντικές παρεμβάσεις επενδυτών που επανέφεραν ως προϋπόθεση για την ανάκαμψη τη σημαντική
ελάφρυνση του χρέους.
Για παράδειγμα ο J. Kyle Bass, ceo της Hayman Capital Management, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει
διαγραφή χρέους του επίσημου τομέα που θα ελαφρύνει το βάρος που επωμίζεται η Ελλάδα, εξέλιξη που
όπως είπε θα ωφελήσει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές οικονοµικής υγείας της χώρας.
Όσοι εμμένουν για λόγους οικονομικής ιδεολογίας στην αντίθετη άποψη, εξουδετερώνουν τις προοπτικές
οικονομικής ανάκαμψης και στερούν την ελπίδα για πραγματική ευημερία της Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται
χαμηλότερα πλεονάσματα ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να επενδύσει το 1,5% με 2% του ΑΕΠ για
παραγωγικές επενδύσεις, τόνισε ο µεγαλοεπενδυτής.
Στο φετινό 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το
παρών έδωσαν πάνω από 1350 συμμετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν 87 ομιλητές ενώ
πραγματοποιήθηκαν 153 κατ᾽ ιδίαν συναντήσεις εκπροσώπων εισηγμένων αλλά και μη εισηγμένων
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι τομείς που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ήταν ο τραπεζικός, τα κυβερνητικά και
εταιρικά οµόλογα το real estate, ο τουρισµός, οι υποδοµές, η ναυτιλία και η ενέργεια.
Χαρακτηριστικά στις ενεργειακές προοπτικές και δυνατότητες για επενδύσεις αναφέρθηκε ο πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, ο οποίος σημείωσε την προοπτική η Ελλάδα να ξεκινήσει εισαγωγές
LNG από τις ΗΠΑ. Επίσης μίλησε για πιθανές επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στην πράσινη ενέργεια,
την ηλεκτροπαραγωγή και του υδρογονάνθρακες. "Έχουμε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα
πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην
αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας",
τόνισε ο Αμερικανός πρεσβευτής προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την
Ελλάδα στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών που προωθούν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
και την κοινή ασφάλεια και ευηµερία.
Στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την κυβέρνηση συμμετείχαν 3 υπουργοί (Τσακαλώτος,
Παπαδημητρίου, Κουντουρά) ενώ εκτός από την ομιλία του στο forum, o υπουργός οικονομικών συμμετείχε
σε συνάντηση με θεσμικούς επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα στη συνάντηση με τον κ. Τσακαλώτο συμμετείχαν τα funds Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Τι είπαν οι επενδυτές
Ποια είναι όμως αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν οι επενδυτές για την ελληνική αγορά; Στην ομιλία του
ο George Katsanos, εταίρος της Levant Partners, χαρακτήρισε το ελληνικό χρηματιστήριο ως ένα από τα
φθηνότερα χρηματιστήρια στον κόσμο ενώ πρόσθεσε ότι οι εταιρείες που επιβίωσαν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον συρρίκνωσης της ζήτησης, έλλειψης χρηματοδότησης και περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικές και είναι πρωταθλητές στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Katsanos έκανε
λόγο για µια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία που ξεδιπλώνεται για τους επενδυτές.
Ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital, που δραστηριοποιείται στις ιχθυοκαλλιέργειες εκτίμησε
ότι η Ελλάδα έχει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα το οποίο για να αξιοποιηθεί θα χρειαστεί
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η συνεργασία του κράτους, των τραπεζών αλλά και της βιοµηχανίας.
Ο John Koudounis, CEO της Calamos Investments αναφέρθηκε και εκείνος στις ελπίδες για ελάφρυνση του
χρέους μέχρι το τέλος του 2018. Ο ίδιος έκανε αναφορά στις παλιότερες αλλά και τις νέες επενδύσεις της
Calamos στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στη χώρα.
Αλλά και ο Αντώνης Αχιλλεούδης της Axia Ventures τόνισε ότι οι επενδυτές που εξετάζουν την Ελλάδα
βλέπουν μια χώρα που κατάφερε να περιορίσει σημαντικά το ρίσκο χώρας και αρχίζει να δείχνει σημάδια
σταθεροποίησης προσφέροντας αξία σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων που δύσκολα εντοπίζονται
σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες με σκληρό νόμισμα. Επενδυτές που κατανοούν τις δυναμικές της ελληνικές
αγοράς, µπορούν να τοποθετηθούν αναµένοντας περαιτέρω ανάκαµψη της οικονοµίας, τόνισε.
Σημειώνεται ότι εκτός από τους παραδοσιακούς τομείς ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο
τουρισμός, η ναυτιλία και το real estate φέτος υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τον τομέα της
βιοµηχανίας και της µεταποίησης.
Ο Γιώργος Τσόπελας της McKinsey & Company αναφέρθηκε στη σημασία της βιομηχανίας για την οικονομία
και τόνισε ότι ο στόχος της επαναβιομηχανίσης της χώρας είναι από τους βασικούς πλέον για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακή ατμομηχανή ωθώντας σημαντικά την
ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο χρειάζονται δομικές αλλαγές, περιλαμβανομένης και της υιοθέτησης
εθνικής βιοµηχανικής στρατηγικής τόνισε.
Πιστοληπτική αξιολόγηση
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στις ομιλίες τους συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας
εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι από τους δύο μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Charles Seville
στέλεχος της Fitch εκτίμησε ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς να δημιουργηθεί αστάθεια στην
οικονοµία και ότι το 2018 το Eurogroup θα εγκρίνει για την Ελλάδα σηµαντική ανακούφιση του χρέους.
Από την πλευρά της η Elena Duggar της Moody’s τόνισε ότι αναμένει συνέχιση της σημαντικής ανάπτυξης
της ευρωζώνης την επόμενη διετία προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν την
περιφερειακή άνοδο. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για ανάπτυξη πάνω από το µέσο όρο τα επόµενα
χρόνια για την Ελλάδα υπό τον όρο ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα συνεχιστεί και θα επιστρέψει η
εµπιστοσύνη.

Capital Link
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Capital Link: Ποιοι βλέπουν ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα
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Του Χάρη Φλουδόπουλου
Υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως εξαιτίας της προόδου του ελληνικού
προγράµµατος , ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία για να υπάρξει σηµαντική ώθηση των επενδύσεων στη
χώρα.
Αυτό εν πολλοίς ήταν το µήνυµα που εξέπεµψαν στις οµιλίες τους οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτών που
συµµετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Δεν έλειψαν ωστόσο
και σηµαντικές παρεµβάσεις επενδυτών που επανέφεραν ως προϋπόθεση για την ανάκαµψη τη σηµαντική
ελάφρυνση του χρέους.
Για παράδειγµα ο J. Kyle Bass, ceo της Hayman Capital Management, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει
διαγραφή χρέους του επίσηµου τοµέα που θα ελαφρύνει το βάρος που επωµίζεται η Ελλάδα, εξέλιξη που
όπως είπε θα ωφελήσει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές οικονοµικής υγείας της χώρας.
Όσοι εµµένουν για λόγους οικονοµικής ιδεολογίας στην αντίθετη άποψη, εξουδετερώνουν τις προοπτικές
οικονοµικής ανάκαµψης και στερούν την ελπίδα για πραγµατική ευηµερία της Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται
χαµηλότερα πλεονάσµατα ώστε η κυβέρνηση να µπορέσει να επενδύσει το 1,5% µε 2% του ΑΕΠ για
παραγωγικές επενδύσεις, τόνισε ο µεγαλοεπενδυτής.
Στο φετινό 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το
παρών έδωσαν πάνω από 1350 συµµετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν 87 οµιλητές ενώ
πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ? ιδίαν συναντήσεις εκπροσώπων εισηγµένων αλλά και µη εισηγµένων
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι τοµείς που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ήταν ο τραπεζικός, τα κυβερνητικά και
εταιρικά οµόλογα το real estate, ο τουρισµός, οι υποδοµές, η ναυτιλία και η ενέργεια.
Χαρακτηριστικά στις ενεργειακές προοπτικές και δυνατότητες για επενδύσεις αναφέρθηκε ο πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, ο οποίος σηµείωσε την προοπτική η Ελλάδα να ξεκινήσει εισαγωγές
LNG από τις ΗΠΑ. Επίσης µίλησε για πιθανές επενδύσεις αµερικανικών εταιρειών στην πράσινη ενέργεια,
την ηλεκτροπαραγωγή και του υδρογονάνθρακες. "Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα
πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην
αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας",
τόνισε ο Αµερικανός πρεσβευτής προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται µε την
Ελλάδα στην αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών που προωθούν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
και την κοινή ασφάλεια και ευηµερία.
Στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την κυβέρνηση συµµετείχαν 3 υπουργοί (Τσακαλώτος,
Παπαδηµητρίου, Κουντουρά) ενώ εκτός από την οµιλία του στο forum, o υπουργός οικονοµικών συµµετείχε
σε συνάντηση µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
Συγκεκριµένα στη συνάντηση µε τον κ. Τσακαλώτο συµµετείχαν τα funds Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Τι είπαν οι επενδυτές
Ποια είναι όµως αυτή τη στιγµή η εικόνα που έχουν οι επενδυτές για την ελληνική αγορά; Στην οµιλία του
ο George Katsanos, εταίρος της Levant Partners, χαρακτήρισε το ελληνικό χρηµατιστήριο ως ένα από τα
φθηνότερα χρηµατιστήρια στον κόσµο ενώ πρόσθεσε ότι οι εταιρείες που επιβίωσαν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον συρρίκνωσης της ζήτησης, έλλειψης χρηµατοδότησης και περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων
έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικές και είναι πρωταθλητές στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Katsanos έκανε
λόγο για µια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία που ξεδιπλώνεται για τους επενδυτές.
Ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital, που δραστηριοποιείται στις ιχθυοκαλλιέργειες εκτίµησε
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ότι η Ελλάδα έχει µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στον τοµέα το οποίο για να αξιοποιηθεί θα χρειαστεί
η συνεργασία του κράτους, των τραπεζών αλλά και της βιοµηχανίας.
Ο John Koudounis, CEO της Calamos Investments αναφέρθηκε και εκείνος στις ελπίδες για ελάφρυνση του
χρέους µέχρι το τέλος του 2018. Ο ίδιος έκανε αναφορά στις παλιότερες αλλά και τις νέες επενδύσεις της
Calamos στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στη χώρα.
Αλλά και ο Αντώνης Αχιλλεούδης της Axia Ventures τόνισε ότι οι επενδυτές που εξετάζουν την Ελλάδα
βλέπουν µια χώρα που κατάφερε να περιορίσει σηµαντικά το ρίσκο χώρας και αρχίζει να δείχνει σηµάδια
σταθεροποίησης προσφέροντας αξία σε συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύσεων που δύσκολα εντοπίζονται
σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες µε σκληρό νόµισµα. Επενδυτές που κατανοούν τις δυναµικές της ελληνικές
αγοράς, µπορούν να τοποθετηθούν αναµένοντας περαιτέρω ανάκαµψη της οικονοµίας, τόνισε.
Σηµειώνεται ότι εκτός από τους παραδοσιακούς τοµείς ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, οι υποδοµές, ο
τουρισµός, η ναυτιλία και το real estate φέτος υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τον τοµέα της
βιοµηχανίας και της µεταποίησης.
Ο Γιώργος Τσόπελας της McKinsey & Company αναφέρθηκε στη σηµασία της βιοµηχανίας για την οικονοµία
και τόνισε ότι ο στόχος της επαναβιοµηχανίσης της χώρας είναι από τους βασικούς πλέον για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Θα µπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακή ατµοµηχανή ωθώντας σηµαντικά την
ανάπτυξη της οικονοµίας, ωστόσο χρειάζονται δοµικές αλλαγές, περιλαµβανοµένης και της υιοθέτησης
εθνικής βιοµηχανικής στρατηγικής τόνισε.
Πιστοληπτική αξιολόγηση
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στις οµιλίες τους συγκρατηµένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας
εµφανίστηκαν οι εκπρόσωποι από τους δύο µεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Charles Seville
στέλεχος της Fitch εκτίµησε ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς να δηµιουργηθεί αστάθεια στην
οικονοµία και ότι το 2018 το Eurogroup θα εγκρίνει για την Ελλάδα σηµαντική ανακούφιση του χρέους.
Από την πλευρά της η Elena Duggar της Moody’s τόνισε ότι αναµένει συνέχιση της σηµαντικής ανάπτυξης
της ευρωζώνης την επόµενη διετία προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν την
περιφερειακή άνοδο. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για ανάπτυξη πάνω από το µέσο όρο τα επόµενα
χρόνια για την Ελλάδα υπό τον όρο ότι η εφαρµογή του προγράµµατος θα συνεχιστεί και θα επιστρέψει η
εµπιστοσύνη.

Διαβάστε ακόµα:
Επιµένουν οι πληροφορίες για πώληση του Kontra Channel
Πρ. Παυλόπουλος: Η Ελλάδα και ο Πολιτισµός της δεν πρόκειται να "σβήσουν"
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής
Έρχονται προσλήψεις και έλεγχοι
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις.
Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Newsbeast.gr
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Η έξοδος από τα Μνηµόνια δεν είναι παίξε-γέλασε: Τα “µυστικά” ενός
συνεδρίου της Νέας Υόρκης

Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το
διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων. Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των
διεθνών αγορών, από Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει των
Μνηµονίων και των Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και
στη µετα-µνηµονιακή εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την
Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως,
όταν οµιλούν για πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες» και «παρθένες» οι πολιτικοί
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ως δια µαγείας. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τη σηµερινή
κατάσταση… Δεν βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταµό από τη µία µέρα στην άλλη… Κυβέρνησαν πριν τα
Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι µαζί, πιασµένοι χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά δεν είχε πιστέψει ότι η
χώρα ήταν υπό «οικονοµική κατοχή» µετά το πρώτο Μνηµόνιο που υπέγραψε ο εξοχότατος Γεώργιος
Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ολόκληρη την Ευρώπη στο χέρι, αφού ήταν εκτεθειµένη
στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων. Έτσι, τα έκαναν και οι «σύντροφοι» οι
Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την ευκαιρία µίας «δικαίωσης» µε την έξοδο, παρά το γεγονός ότι
φόρτωσαν και αυτοί τη χώρα µε δανεικά. Ήταν ο µοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ. Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονοµίας µέχρι το 2009, ήταν µέλος των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η άνευ προηγουµένου διαφθορά. Αλλά, είναι µοιραίος για
τη διαχείριση της κρίσης. Όπως έγραψα και στο βιβλίο µου, «Τρόικα, ο δρόµος προς την καταστροφή»,
τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο ολκής, και είχε την ατυχία να διαθέτει …οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο και
η χώρα «σπάει τα δεσµά», αλλά την ίδια στιγµή εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για µετά την 1η
Αυγούστου όταν εκπνεύσει το παρόν Μνηµόνιο. Ο τρόµος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη
κατάσταση της οικονοµίας είναι αυτός: ανησυχούν µην αρχίσουν οι διορισµοί και οι αυξήσεις. Θα είναι
λένε τορπίλη στα θεµέλια της οικονοµίας. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, άρα δικαιούµαι και εγώ:
Διορισµοί δεν χρειάζονται -είναι ήδη πολλοί οι δηµόσιοι υπάλληλοι- αλλά µία µικρή αύξηση πρέπει να γίνει.
Έστω και σαν επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού λαού. Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο
του 2010 είναι απερίγραπτο. Τα Μνηµόνια µετέτρεπαν τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα
πράγµατα… Η Ελλάδα, όπως ακούσαµε, βγαίνει από τα Μνηµόνια, αλλά απαιτείται σύνεση. Και αγάπη για
την Πατρίδα. Δεν φτάνει να είµαστε Έλληνες, ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάµε την Ελλάδα.
‘Η αν θέλετε, πρέπει να αγαπήσουµε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουµε όπως ο διάολος το λιβάνι νέα
εµπλοκή µε το ΔΝΤ και τους χωρίς αισθήµατα µηχανισµούς των Ευρωπαίων. Ο πρωθυπουργός της χώρας,
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αλλά και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα του δηµοκρατικού
τόξου, πρέπει να σχηµατίσουν µέτωπο για τη σωτηρία της οικονοµίας και να προστατεύσουν την Ελλάδα
από τους άρπαγες γείτονες της, µε επικεφαλής την Τουρκία… Μόνο έτσι ίσως ξεχάσουν οι πολίτες τα
ανοµήµατα και τις ευθύνες των πολιτικών. ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σ’ αυτό το συνέδριο ειπώθηκε και µία αλήθεια,
που στην Ελλάδα δεν µας αρέσει να την ακούµε. Μπροστά στον κίνδυνο, στην Κύπρο είναι όλοι ενωµένοι.
Η βοήθεια που έδωσε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ο αρχηγός του Δηµοκρατικού Κόµµατος (ΔΗΚΟ),
Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν µπορεί να περιγραφεί µε λόγια. Έστω και αν βρισκόταν στην αντιπολίτευση
φέρθηκε υπεύθυνα. Μία ήταν η επιλογή των Κυπρίων: Η άµεση έξοδος από τα Μνηµόνια. Και η συνεργασία
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης (εκτός του ΑΚΕΛ που φέρει τη βασική ευθύνη για την τραγωδία της
οικονοµίας) ήταν άψογη. Γιατί στην Ελλάδα δεν µπορούµε να δούµε την ίδια υπευθυνότητα µεταξύ των
κοµµάτων; Διότι λένε πως όταν έρθουν στην εξουσία θα τα κάνουν καλύτερα από τους προηγούµενους,
και στο τέλος τα κάνουν χειρότερα… Βασικά τα κάνουν σαλάτα ή τα κάνουν σαν τα …µούτρα τους. Η
έξοδος από τα Μνηµόνια προϋποθέτει αλληλοκατανόηση και όχι σαµποτάζ…
mignatiou.com/

http://www.reporter.gr/
Publication date: 12/12/2017 09:45
Alexa ranking (Greece): 1918
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Trapezes/340263-Hchhra-mhnymata...

Ηχηρά µηνύµατα από τους έλληνες τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη
Οι έλληνες τραπεζίτες έκαναν ηχηρές παρεµβάσεις στο Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη και
µίλησαν για τις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν, τα stress tests και τα κόκκινα δάνεια.
Ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Νίκος Καραµούζη, ο διευθύνων σύµβουλος
της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης έθεσαν
τους στόχους και το πλαίσιο που θα κινηθούν τα επόµενα χρόνια και ιδιαίτερα, µετά το τέλος του
ελληνικού προγράµµατος.
Ο κ. Καραµούζης έθεσε αρχικά τις προκλήσεις ενόψει του νέου έτους, οι οποίες είναι:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Μίλησε για τα stress tests, τα οποία, όπως είπε, είναι διαχειρίσιµα, σηµειώνοντας, όµως παράλληλα πως οι
ελληνικές τράπεζες δικαιούνται περισσότερο χρόνο για να µειώσουν κι άλλο τα κόκκινα δάνεια.
Εκ µέρους της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Χρήστος Μεγάλου υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις
παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, αλλά τόνισε πως οι προοπτικές των τραπεζών
στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την
έναρξη της κρίσης.
Σε ό,τι αφορά ειδικά την Τράπεζα Πειραιώς και τα κόκκινα δάνεια είπε πως σύµφωνα µε την Agenda 2020,
επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη
εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ
αντιστοίχως.
Τέλος, ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής σηµείωσε πως «το τραπεζικό
σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας,
η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία
απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία του κλάδου
έως τώρα».
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Νέα γκάφα Τσίπρα στα αγγλικά: «Greece is come back» (vid)
«Γκάφα» επιπέδου... pre-lower από τον πρωθυπουργό µιλώντας σε ξένους επενδυτές
Δεν είναι µυστικό πως τα αγγλικά δεν είναι το δυνατό σηµείο του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρωθυπουργός, που δεν ήξερε καλά αγγλικά και έκανε εντατικά µαθήµατα τα τελευταία χρόνια, για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου ρόλου του, κάνει συχνά εκφραστικά και συντακτικά λάθη όταν
µιλά στην αγγλική.
Το πιο πρόσφατο - και µάλιστα µε διεθνές ακροατήριο - έγινε πριν λίγες µέρες στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµα
του Αλέξη Τσίπρα προς τους επενδυτές, που παρουσιάστηκε στο Capital Link της Νέας Υόρκης.
Ο πρωθυπουργός ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επέστρεψε µετά την οικονοµική ύφεση, αλλά στα
αγγλικά «σκότωσε» τη φράση και µάλιστα δύο φορές, κάνοντας λάθος επιπέδου... pre-lower.
«Greece is come back, Greece is here, Greece is come back, is here now» ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός,
αλλά η σωστή φράση είναι το «Greece has come back».
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[Η Καθηµερινή]: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018, διαµηνύει ο Κοστέλο
Το µήνυµα ότι το τέλος του µνηµονίου δεν σηµαίνει και το τέλος των υποχρεώσεων της Ελλάδας, αφού οι
µεταρρυθµίσεις πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια και όσες έγιναν να µην ανατραπούν, έστειλε χθες
από το Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, την ίδια ώρα που ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλούσε για
καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο.
Επιµένοντας στη γραµµή που είχε κρατήσει την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα, στο συνέδριο του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου, ο κ. Κοστέλο είπε: «Είναι φανερό πως µια βιώσιµη ανάκαµψη θα
απαιτήσει τη συνέχιση της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων για πολλά χρόνια ακόµη. Αυτό περιλαµβάνει τη
διατήρηση των µεταρρυθµίσεων σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την
Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος».
Ο κ. Τσακαλώτος, κεντρικός οµιλητής στο γεύµα, παρουσίασε την πιο ρόδινη εκδοχή. Είπε ότι ο
προϋπολογισµός του 2018, που συζητείται στη Βουλή, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µακρά
περίοδο προγραµµάτων. «Το επόµενο έτος», σηµείωσε, «θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της».
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018, διαµηνύει ο
Κοστέλο
Το µήνυµα ότι το τέλος του µνηµονίου δεν σηµαίνει και το τέλος των υποχρεώσεων της Ελλάδας, αφού οι
µεταρρυθµίσεις πρέπει να συνεχιστούν για πολλά χρόνια και όσες έγιναν να µην ανατραπούν, έστειλε χθες
από το Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, την ίδια ώρα που ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλούσε για
καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο.
Επιµένοντας στη γραµµή που είχε κρατήσει την περασµένη εβδοµάδα στην Αθήνα, στο συνέδριο του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου, ο κ. Κοστέλο είπε: «Είναι φανερό πως µια βιώσιµη ανάκαµψη θα
απαιτήσει τη συνέχιση της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων για πολλά χρόνια ακόµη. Αυτό περιλαµβάνει τη
διατήρηση των µεταρρυθµίσεων σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την
Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος».
Ο κ. Τσακαλώτος, κεντρικός οµιλητής στο γεύµα, παρουσίασε την πιο ρόδινη εκδοχή. Είπε ότι ο
προϋπολογισµός του 2018, που συζητείται στη Βουλή, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µακρά
περίοδο προγραµµάτων. «Το επόµενο έτος», σηµείωσε, «θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της».
Με υποχρεώσεις δηµοσιονοµικής πειθαρχίας για την Ελλάδα –αν και µε µεγαλύτερα περιθώρια ελιγµών–
βλέπει, εξάλλου, την επόµενη µέρα του προγράµµατος και η Deutsche Bank. Σε χθεσινή έκθεσή της για την
Ελλάδα εκτιµά, µάλιστα, ότι η ελάφρυνση του χρέους ή ακόµη και η συµµετοχή στις επανεπενδύσεις του
QE της ΕΚΤ είναι πιθανό να συνδεθούν µε την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. H τράπεζα πιθανολογεί
εκλογές το δ΄ τρίµηνο του 2018, µετά την έξοδο από το πρόγραµµα αλλά πριν από τη λήψη δηµοσιονοµικών
µέτρων το 2019. Αντιθέτως, η Citi σε σηµείωµά της τις τοποθετεί το φθινόπωρο του 2019, απορρίπτοντας
το σενάριο για εκλογές την άνοιξη του 2018, γιατί –οπως λέει– η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει να τις χάσει.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης µίλησε και ο επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας Νικόλα Τζιαµαρόλι, κρατώντας επιφυλακτική στάση για την ελάφρυνση του χρέους.
Περιορίστηκε να πει ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα εφαρµόσθηκαν µε επιτυχία και αναµένεται να µειώσουν
το χρέος κατά 25% ώς το 2060, χωρίς να κάνει αναφορά σε περαιτέρω µέτρα.
Στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε ότι το τελευταίο σχήµα
οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδηµάτων ήταν επιτυχές, αφού έφερε έσοδα πάνω από 711 εκατ. ευρώ από
τον Δεκέµβριο του 2016 έως το τέλος Νοεµβρίου φέτος, σε αντίθεση µε τα δύο προηγούµενα σχήµατα που
είχαν ασήµαντα αποτελέσµατα. Κι αυτό γιατί, κατά τον κ. Πιτσιλή, λειτούργησε η απειλή ελέγχων, µε βάση
πληροφορίες που έχει η Αρχή από τις τραπεζικές συναλλαγές.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ µίλησε για επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας,
τονίζοντας ότι ήδη επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στην Ελλάδα και ότι νέα
ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισ. δολάρια
σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας και τη θέση της
Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου.
Για την επιδίωξη της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου, να ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη αξία τους και να αυξήσει τα
έσοδα του Δηµοσίου µίλησε η διευθύνουσα σύµβουλός της Ράνια Αικατερινάρη.
Ο κ. Τσακαλώτος συναντήθηκε την Παρασκευή µε εκπροσώπους των τραπεζών Paribas και JPMorgan.
Επίσης, έλαβε µέρος και σε ξεχωριστή συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τις
επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το συνέδριο µε θεσµικούς επενδυτές, εκπροσώπους µεγάλων
ξένων funds, µεταξύ των οποίων: Bluecrest, Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital,
Waterwheel Capital, Graham Capital, Greylock, Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti, American Century, Caxton,
Goldentree, Marathon Asset Management, Prudential, Smithcove Capital.
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Το προσκλητήριο Τσακαλώτου και το «καµπανάκι» Κοστέλο από τη Νέα Υόρκη
Να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από την
επικείµενη ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Από το βήµα του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε ότι ο
νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η
Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη
χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος
προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι έχουν
πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια, σηµειώνοντας πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο
προσφόρος όρος» που πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του τρίτου µνηµονίου.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αντιπαρέθεσε ωστόσο µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της
οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας
στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου
κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο υπουργός οικονοµικών επικαλέστηκε το ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Πηγή: Toxrima.gr
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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Ελ. Κουντουρά σε διεθνείς επενδυτές: “Επενδύστε στον Ελληνικό
τουρισµό”
Η Υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα,
µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση «µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων».
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
«Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον».
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα
Νέα Υόρκη, Του Θανάση Κ.ΤσίτσαΤην εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η
Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών
σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη
στην Νέα Υόρκη. Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους
υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για στους
πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα». Αναφορικά µε την έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού». Πιο
συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε : - Για τις
επαφές του µε τους επενδυτές "Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ
και η υπόλοιπη ελληνική αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε
εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι
έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα
συζήτηση για το χρέος την φύση της εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια
ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια
µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές,
που επενδύουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά,
αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν
παρατηρήσατε µε τους πέντε επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους
προβληµατίζουν περισσότερο οι γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”. - Για το πότε θα βγει η
Ελλάδα στις αγορές “Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι
επενδυτές είναι ένα πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την
πρώτη, την δεύτερη την κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος
οµιλητής σήµερα, καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι Έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην
αναδιάρθρωση του χρέους πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει
τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που
έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι
προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”. - Για την
παρεµπόδιση των πλειστηριασµών“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν
ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο
ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην
κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως
παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια
πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι
που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας
µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του
τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να
µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια
οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα που προκύπτουν. - Για τον ρόλο του ΔΝΤ και την
απόφαση του Φεβρουαρίου για το αν θα παραµείνει ή όχι στο πρόγραµµα “Αυτό που µπορώ να
σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί η
συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο
του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και να γίνει πιο συγκεκριµένο τι
θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί να συνεχίσει στο
πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι που θα γίνει
αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος του ESM.
Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την
άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο πρόγραµµα. Να
ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι
εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure benchmarks
(prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει” - Για την πιθανότητα
επαναδιαπραγµάτευσης των µέτρων 2019-2020 µε ή χωρίς το ΔΝΤ στο πρόγραµµα “Αυτό δεν
είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης” - Για τις φήµες περί ναυαγίου της αγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το
ελληνοαµερικανικό fund “Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της
Calamos Ιnvestemets) σε συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι
ευχαριστηµένος από αυτήν την επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα
αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”. Ο υπουργός
Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
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εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την
Ελλάδα που πραγµατοποιείται για 19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν
ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική και παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street. Πηγή: Real.gr
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Τσακαλώτος: Με θυσίες και σκληρή δουλειά βγαίνουµε το 2018 από τα
προγράµµατα

Ο υπουργός Οικονοµικών είπε πως βελτιώνεται το κλίµα
εµπιστοσύνης στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις
«Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα» είπε ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
Ο ίδιος µίλησε για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο και στις
επιχειρήσεις, ενώ στάθηκε στη µείωση της ανεργίας, η οποία -όπως είπε- «αποτελεί ισχυρό µήνυµα της
σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη».
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της
κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της» πρόσθεσε ο κ. Τσακαλώτος, ο
οποίος έστειλε σαφές µήνυµα και προς τους επενδυτές λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία» είπε.
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε
τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών σήµερα θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Αισιοδοξία της κυβέρνησης λόγω... Νέας Υόρκης
Μηνύµατα αισιοδοξίας για καλύτερες µέρες στο οικονοµικό τοµέα από την Κυβέρνηση.
Στη Νέα Υόρκη αυτές τις µέρες γίνεται παρέλαση Ελλήνων αξιωµατούχων. Υπουργοί, τραπεζίτες και λοιποί
οικονοµικοί παράγοντες δίνουν το παρών στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού του Capital Link Forum,
µε τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους να εκπέµπουν µηνύµατα αισιοδοξίας και σταθερότητας, ενόψει και
της συνέχειας, µπροστά από ένα κοινό που αποτελείται από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.
Τον τόνο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος µπορεί να µην ταξίδεψε στις ΗΠΑ, µιας και σήµερα θα
βρίσκεται στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και στο τέλος της εβδοµάδας στις Βρυξέλλες για
τη Σύνοδο Κορυφής. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του την
Ελλάδα «γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις», καλώντας
τους επενδυτές να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας. «Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016»,
είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραµυνόµενος της βελτίωσης των στοιχείων της οικονοµίας.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε και µια ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες το
τελευταίο διάστηµα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. «Η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία», τόνισε ενδεικτικά ο πρωθυπουργός.
Στο ίδιο µήκος κύµατος της κυβερνητικής αισιόδοξης συγχορδίας εξέπεµψαν τόσο ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος -ο οποίος σήµερα θα χτυπήσει και το καµπανάκι της Wall Street-, αλλά
και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Task Force που
συγκροτήθηκε, ώστε να διευκολύνει τον συντονισµό δράσεων για την προσέλκυση αµερικανικών εταιρειών
στην Ελλάδα. Ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας
χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, κάνοντας λόγο για το γνωστό πλέον «clean exit». Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι
ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο περιέγραψε ένα πλαίσιο µεταρρυθµίσεων που
θα διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόµα, παρά την τυπική ολοκλήρωση του προγράµµατος το καλοκαίρι του
2018.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, δεδοµένης και της παρουσίας σειράς εκπροσώπων µεγάλων funds, αλλά και
επενδυτικών οίκων, έχουν οι αναφορές σηµαντικών τραπεζιτών, όπως ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς
και ο Νίκος Καραµούζης της Eurobank, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα επικείµενα stress tests των ελληνικών
τραπεζών, το οποίο θα µπορούσε να είναι ένα θέµα αγκάθι για την κυβέρνηση, προδιαγράφοντας
ουσιαστικά την υπέρβαση του σκοπέλου κατά τρόπο επιτυχή-µια συνθήκη που θεωρείται απαραίτητη για
την πραγµατική επιστροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Πηγή: insider.gr
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Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα

Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από
το πρόγραµµα
Agronews| 12/12/2017 - 09:36 πµ
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν
την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο»
στις αγορές.
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Αποστολή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΦΙΛΟ
Εκτύπωση
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σχολιασµός
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
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Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Προσλήψεις και νέες οµάδες κρούσης στην ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή

Εκτός από τα ηλεκτρονικά όπλα, οι δανειστές απαιτούν
ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού

Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων. Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ,
απαιτούν τώρα και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις
αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει
να υποστηριχθεί από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του
ελεγκτικού µηχανισµού.

Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.

Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.

Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Ηχηρές παρεµβάσεις των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
Τους στόχους αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες τα επόµενα χρόνια και ιδιαίτερα
µετά το τέλος του προγράµµατος έθεσαν οι Ελληνες τραπεζίτες στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν εκπρόσωσοι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι οποίοι
φάνηκαν αισιόδοξοι για την «επόµενη µέρα». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες» για τις ελληνικές
τράπεζες.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση µεταξύ των οποίων:
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα τα οποία µειώνονται.
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος
της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ
έχει ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε
αυτή την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία.
Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση
εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των
προβλέψεων», υπογράµµισε.
«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα» κατέληξε.
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Αισιοδοξία της κυβέρνησης λόγω... Νέας Υόρκης
Σ
τη Νέα Υόρκη αυτές τις µέρες γίνεται παρέλαση Ελλήνων αξιωµατούχων. Υπουργοί, τραπεζίτες και λοιποί
οικονοµικοί παράγοντες δίνουν το παρών στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού του Capital Link Forum,
µε τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους να εκπέµπουν µηνύµατα αισιοδοξίας και σταθερότητας, ενόψει και
της συνέχειας, µπροστά από ένα κοινό που αποτελείται από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.Τον τόνο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος µπορεί να µην ταξίδεψε στις
ΗΠΑ, µιας και σήµερα θα βρίσκεται στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και στο τέλος της
εβδοµάδας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε στο
βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του την Ελλάδα «γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις», καλώντας τους επενδυτές να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας. «Η
ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να
διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα
είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την
κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017,
αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016», είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραµυνόµενος της βελτίωσης των
στοιχείων της οικονοµίας.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε και µια ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες το
τελευταίο διάστηµα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. «Η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία», τόνισε ενδεικτικά ο πρωθυπουργός.Στο ίδιο µήκος κύµατος της
κυβερνητικής αισιόδοξης συγχορδίας εξέπεµψαν τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος -ο
οποίος σήµερα θα χτυπήσει και το καµπανάκι της Wall Street-, αλλά και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Task Force που συγκροτήθηκε, ώστε να διευκολύνει
τον συντονισµό δράσεων για την προσέλκυση αµερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα. Ο υπουργός
Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και
την έξοδο της χώρας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, κάνοντας λόγο
για το γνωστό πλέον «clean exit». Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν
στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο περιέγραψε ένα πλαίσιο µεταρρυθµίσεων που θα διαρκέσει αρκετά
χρόνια ακόµα, παρά την τυπική ολοκλήρωση του προγράµµατος το καλοκαίρι του 2018.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, δεδοµένης και της παρουσίας σειράς εκπροσώπων µεγάλων funds, αλλά και
επενδυτικών οίκων, έχουν οι αναφορές σηµαντικών τραπεζιτών, όπως ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς
και ο Νίκος Καραµούζης της Eurobank, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα επικείµενα stress tests των ελληνικών
τραπεζών, το οποίο θα µπορούσε να είναι ένα θέµα αγκάθι για την κυβέρνηση, προδιαγράφοντας
ουσιαστικά την υπέρβαση του σκοπέλου κατά τρόπο επιτυχή-µια συνθήκη που θεωρείται απαραίτητη για
την πραγµατική επιστροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

http://www.newscast.gr/
Publication date: 12/12/2017 09:31
Alexa ranking (Greece): 0
http://www.newscast.gr/eidiseis/fp_thetiko_klima_kai_notes_aisiodoxias_apo_tous_...

Θετικό κλίµα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο
συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank και, κ. Νικ. Καραµούζης καθώς και
ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, περιέγραψαν µε αισιοδοξία τις
προοπτικές του κλάδου και µίλησαν για τις προκλήσεις που υπάρχουν.
Συγκεκριµένα, όπως ανέφεραν στο πλαίσιο του 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά ισχυρές και τα σχέδια
αναδιάρθρωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κατ΄αρχήν, σύµφωνα µε τον κ. Νικ. Καραµούζη , οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα
stress tests θα είναι "διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες. Και όπως επεσήµανε ο κ. Μεγάλου , οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Ν. Καραµούζης: Νιώθω πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τα stress tests θα είναι διαχειρίσιµες
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, κ. Καραµούζης
τόνισε µεταξύ άλλων τα εξής:
"το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:
· τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
· το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
· τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
· τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού".
Χρ. Μεγάλου : Στο πιο ευνοϊκό σηµείο οι προοπτικές των τραπεζών από την έναρξη της κρίσης
Από πλευράς του, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,
µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη ανέφερε συγκεκριµένα τα εξής:
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων,
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα.
Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Επίσης, οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων
παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
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αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Εστιάζοντας στο στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ο κ. Μεγάλου το χαρακτήρισε ως τη
«µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», σύµφωνα µε τον ceo της Πειραιώς.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες
εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των
µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Κατά τον κ. Μεγάλου , ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Στόχος να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες
Ο στόχος είναι να κλείσουν τα περίπου 70 προαπαιτούµενα που είναι ακόµη ανοιχτά για να τηρηθεί και το
χρονοδιάγραµµα που θέλει την ολοκλήρωση του πριν από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Το δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα .
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις για ψήφιση πριν τις εορτές βρίσκονται η διάταξη για τις απεργίες η οποία κατατέθηκε
και στην συνέχεια αποσύρθηκε και µένει σε εκκρεµότητα και η αναµόρφωση των κοινωνικών επιδοµάτων
µε βάση όσα συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Το «χρονικό παράθυρο» για νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι πολύ µικρό . Τούτο διότι χθες ξεκίνησε στην
ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 ( που είναι ένα από τα
προαπαιτούµενα) η οποία θα ολοκληρωθεί µε στις 19 του µήνα . από εκεί µένουν µόνο τέσσερις µέρες πριν
κλείσει η Βουλή.
Μετά τις εορτές θα υπάρχει ένα ακόµη πιεστικό δεκαήµερο από τις 3 µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου για να
ψηφιστούν όπου είναι απαραίτητο τα τελευταία προαπαιτούµενα . Στην λήξη της προθεσµίας που θα
συνεδριάσει για πρώτη φορά τον νέο χρόνο η οµάδα εργασίας της Ευρωζώνης ( Euroworking Group ) για να
εξετάσει την πρόοδο υλοποίησης των προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης . Αν σε αυτήν την
συνεδρίαση η Ελλάδα δεν πάρει την πρώτη έγκριση υλοποίησης των προαπαιτούµενων τα πράγµατα
δυσκολεύουν.
Τούτο διότι πριν την συνεδρίαση του συµβουλίου υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να
υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο για να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης από την Commission Το κείµενο
αυτό µαζί µε την θετική εισήγηση και των ευρωπαίων τεχνοκρατών θα οδηγήσει στην πολιτική απόφαση
για το κλείσιµο της αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης.
Παράλληλα βέβαια µε τις- πιο δύσκολες- νοµοθετικές διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν και όσα θέµατα
αποµένουν και χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα για θεωρηθούν και αυτά
ολοκληρωµένα .
Αν όλα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραµµα η επόµενη δόση του δανείου η οποία σε µεγάλο βαθµό θα
προστεθεί στο αποθεµατικό για µετά το πρόγραµµα αναµένεται να εκταµιευθεί λίγο µετά τα µέσα του
Φεβρουαρίου.
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Σε Νέα Υόρκη και Κίνα οι επαφές για επενδυτές στην ενέργεια - Ζητούµενο οι
προδιαγραφές των διαγωνισµών
Έντονες διεργασίες ενόψει του market test
Τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές του ενεργειακού κλάδου ανέλυσαν χθες 11/12/2017
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι κ.κ. Εµµαννουήλ Παναγιωτάκης και Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Για πρώτη φορά η παρουσίαση των κινήσεων της ΔΕΗ στο Φορουµ της Capital Link έγινε µε κλεισµένη
συµφωνία µε τους Θεσµούς για πώληση µιονάδων.
Η ΔΕΗ έχει δύο άξονες, όπως αναφέρθηκε, ο ένας αφορά στην πώληση των λιγνιτικών και ο δεύτερος
στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών.
Ο στόχος για προβολή του προγράµµατος πώλησης λιγνιτικών µονάδων στις ΗΠΑ βρισκόταν στα αρχικά
πλάνα της ΔΕΗ, αφού στις ΗΠΑ υπάρχουν µεγάλες µονάδες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς
παράγονται περισσότεροι από 70 εκατ τόνοι σε ετήσια βάση και είναι η δεύτερη χώρα σε παραγωγή µετά
την Γερµανία.
Το µεγαλύτερο ορυχείο Freedom Mine βρίσκεται στη Βόρεια Ντακότα και τα 5 µεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία
είναι τα εξής: Robert W Scherer Power Plant µε 3,520 ΜW, Gibson Generating Station µε 3,340 MW, Monroe µε
3,280 MW, Βowen µε 3,202 ΜW και John E Amos µε 2,933 MW.
Υπάρχουν φυσικά και άλλα, σε γενικές γραµµές θα απαιτηθούν πολύ ευνοικές προυποθέσεις για να
καταθέσει αµερικανικό λιγνιτωρυχείο δεσµευτικές προτάσεις για την Ελλάδα.
Όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η υποεπένδυση που υπάρχει σε συνδυασµό µε το ενεργειακό έλλειµµα που
θα προκύψει αν βγουν από το σύστηµα Αµύνταιο και Καρδιά καθιστούν τον λιγνίτη ακόµα και τώρα
υπολογίσισµο σαν επένδυση και αναγκαίο για την ελληνική οικονοµία.
Τα ερωτήµατα που βάζουν οι ξένοι είναι οι όροι, οι προυποθέσεις και τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν.
Παράλληλα αναπτύχθηκε το πρόγραµµα για τις ανανεώσιµες πηγές, όπου και εκεί η ΔΕΗ αναζητεί
συµµάχους για επεκτατικές κινήσεις και στα ευρύτερα Βαλκάνια.
Ο CEO των Ελληνικών Πετραλαίων Γρηγόρης Στεργιούλης ανέλυσε το επενδυτικό πρόγραµµα των ΕΛΠΕ
και τους στόχους για τους υδρογονάνθρακες.
Τα Ελληνικά Πετρέλεια εξάλλου αποτελούν και στόχο του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, όταν θα ωριµάσουν
οι συνθήκες για πώληση του πακέτου του δηµοσίου του 35% ή µικροτέρου ποσοστού αυτού.
Κατεδείχθη ότι ο ο ενεργειακός τοµέας εξασφαλίζει στρατηγικές προοπτικές για την Ελλάδα και διαθέτει
επενδυτικές ευκαιρίες.
Παρά το γεγονός ότι για την ΔΕΗ είναι πρώιµο να εκδηλωθεί αξιόπιστο ενδιαφέρον πριν ανακοινωθούν οι
επίσηµες προδιαγραφές του διαγωνισµού και υπάρξει εικόνα και των αποτιµήσεων, η "παλιά οικονοµία"
των ΗΠΑ µπορεί υπό όρους να εξετάσει τις προοπτικές των πακέτων που θα βγουν προς πώληση.
Την ίδια ώρα στην Κίνα έχουν βρεθεί επίλεκτα µέλη της ΡΑΕ που λαµβάνουν µέρος σε επενδυτικό φόρουµ.
Οι Κινέζοι παραµένουν φαβορί αν φυσικά οι Βρυξέλλες επιβεβαιώσουν τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει
στους Έλληνες παράγοντες για πράσινο φως, όµως ενδέχεται να κατέβουν και σε συνεργασία µε ελληνικές
επιχειρήσεις.
Όλες οι κινήσει αυτές αποτελούν µια εντατική προεργασία για το market test και αναζήτηση επενδυτικών
επαφών, καθώς ο στόχος είναι να υπάρξει ανταπόκριση όσο το δυνατόν ισχυρότερων παικτών σε πρώτη
φάση , µε δεδοµένο ότι το market test θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου.
Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα

Νέα Υόρκη, Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη. Ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για
στους πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα». Αναφορικά µε την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού».
Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε :
- Για τις επαφές του µε τους επενδυτές
"Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος την φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και
µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσµα,
µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- Για το πότε θα βγει η Ελλάδα στις αγορές
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι Έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
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- Για την παρεµπόδιση των πλειστηριασµών
“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
- Για τον ρόλο του ΔΝΤ και την απόφαση του Φεβρουαρίου για το αν θα παραµείνει ή όχι στο
πρόγραµµα
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την
έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure
benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
- Για την πιθανότητα επαναδιαπραγµάτευσης των µέτρων 2019-2020 µε ή χωρίς το ΔΝΤ στο
πρόγραµµα
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
- Για τις φήµες περί ναυαγίου της αγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το
ελληνοαµερικανικό fund
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Πηγή: Real.gr
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Θετικό κλίµα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο
συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αλλά και περιγράφοντας την
καθαρή εικόνα του σήµερα, οι Ελληνες τραπεζίτες, έδωσαν ένα θετικό τόνο κατά τη διάρκεια των οµιλιών
τους, από τη Νέα Υόρκη.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank και, κ. Νικ. Καραµούζης καθώς
και ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, περιέγραψαν µε αισιοδοξία
τις προοπτικές του κλάδου και µίλησαν για τις προκλήσεις που υπάρχουν.
Συγκεκριµένα, όπως ανέφεραν στο πλαίσιο του 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά ισχυρές και τα σχέδια
αναδιάρθρωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κατ΄αρχήν, σύµφωνα µε τον κ. Νικ. Καραµούζη , οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα
stress tests θα είναι “διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες. Και όπως επεσήµανε ο κ. Μεγάλου , οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Ν. Καραµούζης: Νιώθω πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τα stress tests θα είναι διαχειρίσιµες
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, κ. Καραµούζης
τόνισε µεταξύ άλλων τα εξής:
“το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:
· τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
· το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
· τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
· τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι “η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
“Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού”.
Χρ. Μεγάλου : Στο πιο ευνοϊκό σηµείο οι προοπτικές των τραπεζών από την έναρξη της κρίσης
Από πλευράς του, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,
µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη ανέφερε συγκεκριµένα τα εξής:
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων,
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα.
Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Επίσης, οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων
παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
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οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Εστιάζοντας στο στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ο κ. Μεγάλου το χαρακτήρισε ως τη
«µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», σύµφωνα µε τον ceo της Πειραιώς.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες
εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των
µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Κατά τον κ. Μεγάλου , ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα

Νέα Υόρκη, Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη. Ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για
στους πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα». Αναφορικά µε την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού».
Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε :
- Για τις επαφές του µε τους επενδυτές
"Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος την φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και
µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσµα,
µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- Για το πότε θα βγει η Ελλάδα στις αγορές
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι Έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
- Για την παρεµπόδιση των πλειστηριασµών
“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
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γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
- Για τον ρόλο του ΔΝΤ και την απόφαση του Φεβρουαρίου για το αν θα παραµείνει ή όχι στο πρόγραµµα
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την
έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure
benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
- Για την πιθανότητα επαναδιαπραγµάτευσης των µέτρων 2019-2020 µε ή χωρίς το ΔΝΤ στο πρόγραµµα
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
- Για τις φήµες περί ναυαγίου της αγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το ελληνοαµερικανικό fund
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Πηγή: Real.gr
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Ψάρεµα επενδυτών σε θολά νερά
"Γη και ύδωρ" προσφέρει στους επενδυτές η χώρα, σύµφωνα, τουλάχιστον µε το µήνυµα που θέλησε να
στείλει στους επενδυτές ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας, σε µαγνητοσκοπηµένο χαιρετισµό
στους επενδυτές και στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για
επενδυτική "γη της επαγγελίας", ωστόσο, πίσω από τα ωραία λόγια οι επενδυτές βλέπουν τη δύσκολη
πραγµατικότητα. Ποια είναι αυτή; Η διγλωσσία ανάµεσα στο Μέγαρο Μαξίµου και τα επί µέρους
υπουργεία, τα οποία κάνουν ό,τι µπορούν για να αποτρέψουν επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις. Το
Ελληνικό είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα, ξεκινώντας από τις
Σκουριές ή τα περιφερειακά αεροδρόµια, τα οποία πέρασαν από 40 κύµατα µέχρι να παραδοθούν στον
επενδυτή, αλλά και οι καθυστερήσεις στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι τα έσοδα
από αποκρατικοποιήσεις φέτος θα υπολείπονται περίπου 0,5 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (1,4...
Fortunegreece.com ·

πριν από 31 λεπτά ·
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ΌΧΙ ΠΑΛΙ ΡΕ ΣΥ!

ΝΕΟ "ΑΓΓΛΙΚΟ" ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΕ... ΞΕΝΟΥΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ : "GREECE IS... COME BACK"
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που
παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές
επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας
διαμήνυσε πως η χώρα μας έχει
διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν
απέφυγε το νεο... γλωσσικό
ολίσθημα στα αγγλικά το οποίο σίγουρα θα προκάλεσε τα χαμόγελα
των... υποψηφιων επενδυτων: «Greece is come back... is here... Greece is
come back, is here now» είπε στο τέλος του βίντεο στο οποιο
προηγουμένως τα είχε πάει ψιλοκαλα...
Δείτε το βίντεο
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Επενδύσεις: Από την Νέα Υόρκη… µε αγάπη

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Στη Νέα Υόρκη αυτές τις µέρες γίνεται παρέλαση Ελλήνων αξιωµατούχων. Υπουργοί, τραπεζίτες και λοιποί
οικονοµικοί παράγοντες δίνουν το παρών στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού του Capital Link Forum,
µε τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους να εκπέµπουν µηνύµατα αισιοδοξίας και σταθερότητας, ενόψει και
της συνέχειας, µπροστά από ένα κοινό που αποτελείται από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.

Με Τσίπρα… σχεδόν παρόντα!
Τον τόνο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ, µιας και σήµερα θα βρίσκεται στο
Παρίσι για τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και στο τέλος της εβδοµάδας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο
Κορυφής. Συγκεκριµένα, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του την Ελλάδα «γη της
ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις», καλώντας τους επενδυτές
να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας.
«Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ
αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το
αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από
την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ
στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016», είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραµυνόµενος
της βελτίωσης των στοιχείων της οικονοµίας.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε και µια ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες το
τελευταίο διάστηµα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. «Η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία», τόνισε ενδεικτικά ο πρωθυπουργός.

Τσακαλώτος και… Wall Street
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Στο ίδιο µήκος κύµατος της κυβερνητικής αισιόδοξης συγχορδίας εξέπεµψαν τόσο ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος -ο οποίος σήµερα θα χτυπήσει και το καµπανάκι της Wall Street-, αλλά
και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Task Force που
συγκροτήθηκε, ώστε να διευκολύνει τον συντονισµό δράσεων για την προσέλκυση αµερικανικών εταιρειών
στην Ελλάδα.
Ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής σηµασίας χρονιά για την
Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
κάνοντας λόγο για το γνωστό πλέον «clean exit». Βέβαια, όπως αναφέρει το insider.gr, ενδιαφέρον έχει και
το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο περιέγραψε ένα πλαίσιο
µεταρρυθµίσεων που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόµα, παρά την τυπική ολοκλήρωση του προγράµµατος
το καλοκαίρι του 2018.
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:
ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

"Γη της ευκαιρίας η
Ελλάς.."

Λάθος: Ο λαός της
ευκαιρίας ήθελε να πει..

«Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πύλες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις. Η ανάκαµψη
της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Αυτό είναι το «µήνυµα» που απέστειλε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, µε αποδέκτες τους «επενδυτές» από
τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της «Capital Link» στη Νέα Υόρκη. Καλώντας τους
«επενδυτές» να εκµεταλλευτούν το «γόνιµο» έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής και των µέτρων που έχουν
προηγηθεί, όσο και αυτό αυτών που θα ακολουθήσουν, ο Αλ. Τσίπρας, στο µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα που
απέστειλε:
-- Εσπευσε να διαβεβαιώσει τους «επενδυτές» πως «όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών στόχων», καθώς επίσης και στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων.
-- Τόνισε ότι «οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις
ελληνικές επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας».
-- Αναφορικά µε το «έργο» που ήδη έχει επιτελέσει η κυβέρνησή του, σηµείωσε: «Την τελευταία φορά που
σας απηύθυνα το λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής
µας στο να βρεθεί και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την
προσπάθεια». Σήµερα, όπως διαβεβαίωσε, «είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα».
Σε ό,τι αφορά την εµβάθυνση των ελληνοαµερικανικών σχέσεων - µε φόντο βέβαια, και τους οξυµένους
γεωπολιτικούς ανταγωνισµούς στην ευρύτερη περιοχή - ο Αλ. Τσίπρας σηµείωσε πως «η απόφασή µας να
είναι οι ΗΠΑ επίτιµος καλεσµένος στη ΔΕΘ σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο να
χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις».
Το «νέο τοπίο» των ανταγωνισµών
«Η Ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ήταν το θέµα της οµιλίας του πρέσβη των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Τζ. Πάιατ στο ίδιο συνέδριο, που επιβεβαίωσε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αµερικανικών
µονοπωλίων εκδηλώνεται σε ολόκληρη την προσφερόµενη γκάµα της Ενέργειας, λέγοντας πως τα
ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε για την ανάπτυξη Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν
και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
από Κλύδωνας στις 9:12:00 π.µ. Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το
στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες πολιτική
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Τσακαλώτος: Στόχος η «καθαρή έξοδος» από το πρόγραµµα

Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η
δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων
δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο» στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής

Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Τσακαλώτος πριν χτυπήσει το… κουδούνι (της Wall Street): Με θυσίες και
σκληρή δουλειά βγαίνουµε από την κρίση

Λίγο πριν σηµάνει τη λήξη των εργασιών στη Wall Street, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος µίλησε για τις θυσίες των Ελλήνων
και τη σκληρή δουλειά που βγάζουν την Ελλάδα από την
κρίση. Ο υπουργός Οικονοµικών µίλησε στο 19ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που σήµερα (12.12.2017) θα είναι εκείνος που θα σηµάνει το… τέλος της
συνεδρίασης στη Wall Street, έκρινε ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
click4more
Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – «Σας περιµένουµε στην Ελλάδα»
Κατά την οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε πως ο
προϋπολογισµός του 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών.
Τσακαλώτος: Θυσίες και σκληρή δουλειά έφεραν… εµπιστοσύνη
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος. Ο Έλληνας υπουργός έδωσε έµφαση στη µειούµενη τάση
στην ανεργία. Όπως είπε, αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη. Και
απέδωσε αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία.

Φωτογραφία ΑΠΕ – ΜΠΕ
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», τόνισε.
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Μήνυµα στους επενδυτές
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (σ.σ. µείωση της γραφειοκρατίας), ενώ
κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Φωτογραφία ΑΠΕ – ΜΠΕ
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
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Φωτογραφία ΑΠΕ – ΜΠΕ
Στη Wall Street
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών. Σήµερα Τρίτη (12.12.2017) θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ενότητες
WALL STREET
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
µετάβαση στα σχόλια
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Τσακαλώτος πριν χτυπήσει το… κουδούνι : Με θυσίες και σκληρή δουλειά
βγαίνουµε από την κρίση
Λίγο πριν σηµάνει τη λήξη των εργασιών στη Wall Street, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος µίλησε για τις θυσίες
των Ελλήνων και τη σκληρή δουλειά που βγάζουν την Ελλάδα από την κρίση. Ο υπουργός Οικονοµικών
µίλησε στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που σήµερα (12.12.2017) θα είναι εκείνος που θα σηµάνει το… τέλος της
συνεδρίασης στη Wall Street, έκρινε ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα.
click4more
Κάλεσµα του Αλέξη Τσίπρα σε επενδυτές – «Σας περιµένουµε στην Ελλάδα»
Κατά την οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε πως ο
προϋπολογισµός του 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών.
Τσακαλώτος: Θυσίες και σκληρή δουλειά έφεραν… εµπιστοσύνη
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος. Ο Έλληνας υπουργός έδωσε έµφαση στη µειούµενη τάση
στην ανεργία. Όπως είπε, αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη. Και
απέδωσε αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές
µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον δίκαιο χαρακτήρα της», τόνισε.
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (σ.σ. µείωση της γραφειοκρατίας), ενώ
κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Στη Wall Street
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών. Σήµερα Τρίτη (12.12.2017) θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Πηγή: www.newsit.gr
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Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι «ράµπο»
Δηµοσίευση: 12 Δεκεµβρίου 2017, 8:38 πµ
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων. Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική
λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές
εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών
και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε
κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Εκτεθειµένοι στον κίνδυνο να χάσουν, µέσω κατασχέσεων και ηλεκτρονικών πλειστηριασµών-εξπρές, τα
σπίτια στα οποία διαµένουν µαζί µε άλλα κινητά και
9:07 πµ
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Καθηµερινής» το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο «δείχνει» την επιβολή
συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεµάχια ή την αύξηση της επιβάρυνσης κυρίως στα αστικά ακίνητα
8:04 πµ
Ανακόπηκε τον Οκτώβριο η χρηµατοδότηση εκκρεµών αιτήσεων για συνταξιοδοτήσεις, σύµφωνα µε
στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, οι χρηµατοδοτήσεις τον
10:54 µµ
Εντός τριών µηνών θα πρέπει να εγκαταστήσουν αυτόµατα µηχανήµατα για συναλλαγές µε κάρτες άλλες
58 κατηγορίες επαγγελµατιών. Η σχετική κοινή
8:09 µµ
Μπορεί µέχρι στιγµής ο ρυθµός των εκπλειστηριαζόµενων ακινήτων να είναι µικρός, σύµφωνα όµως µε τον
κυβερνητικό προγραµµατισµό, το επόµενο διάστηµα
6:02 µµ
Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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John Koudounis: Χρήσιµες και οι κινεζικές επενδύσεις την Ελλάδα!
Σε συζήτηση στo Global Investor Panel, του "19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum"
συµµετείχε ο κ. John Koudounis, CEO της Calamos Investments, και από τους αγοραστές της
Εθνικής Ασφαλιστικής (κοινοπραξία Exin Group).
O κ. Koudounis, αναφέρθηκε στις προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα και σηµείωσε, σύµφωνα µε το
δελτίο της Capital Link: "Εκτός από τις µεγάλες επενδύσεις στη χώρα που έχουµε ήδη πραγµατοποιήσει και
τις τρέχουσες επενδύσεις στις οποίες εργαζόµαστε, είµαι ενθουσιασµένος που βλέπω εισροές που
προέρχονται από την Κίνα σε τοµείς όπως οι υποδοµές, η ενέργεια, τα λιµάνια και τα χρηµατοοικονοµικά,
καθώς είναι ζωτικής σηµασίας η ροή ποικίλων µεγάλων ξένων επενδύσεων. Το τρίτο ευρωπαϊκό σχέδιο
διάσωσης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη τώρα από ό, τι κατά
τη διάρκεια των προηγούµενων προγραµµάτων διάσωσης. Υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια
ελάφρυνση του χρέους για τον ελληνικό λαό µαζί µε τις προσδοκίες ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα πρέπει να
αποσυρθούν µέχρι τα τέλη του 2018. Είµαστε υπέρ του καλύτερου για την ελληνική οικονοµία ανεξάρτητα
από το ποιο πολιτικό κόµµα κυβερνά. Πιστεύουµε ακράδαντα - και έχουµε αποδείξει µέσω των ενεργειών
µας - ότι τώρα είναι καιρός να επενδύσουµε στην Ελλάδα ".
Σηµειώνεται ότι ο όµιλος της Exin επικράτησε του κινεζικού οµίλου Fosun στην υπόθεση της εξαγοράς της
Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το "19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum" πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 µε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας πάνω από 1.350 συµµετέχοντες.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
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B2Green Capital Link: Ποιοι βλέπουν ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα
Υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως εξαιτίας της προόδου του ελληνικού
προγράµµατος , ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία για να υπάρξει σηµαντική ώθηση των επενδύσεων στη
χώρα.
Αυτό εν πολλοίς ήταν το µήνυµα που εξέπεµψαν στις οµιλίες τους οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτών που
συµµετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Δεν έλειψαν ωστόσο
και σηµαντικές παρεµβάσεις επενδυτών που επανέφεραν ως προϋπόθεση για την ανάκαµψη τη σηµαντική
ελάφρυνση του χρέους.
Για παράδειγµα ο J. Kyle Bass, ceo της Hayman Capital Management, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει
διαγραφή χρέους του επίσηµου τοµέα που θα ελαφρύνει το βάρος που επωµίζεται η Ελλάδα, εξέλιξη που
όπως είπε θα ωφελήσει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές οικονοµικής υγείας της χώρας.
Όσοι εµµένουν για λόγους οικονοµικής ιδεολογίας στην αντίθετη άποψη, εξουδετερώνουν τις προοπτικές
οικονοµικής ανάκαµψης και στερούν την ελπίδα για πραγµατική ευηµερία της Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται
χαµηλότερα πλεονάσµατα ώστε η κυβέρνηση να µπορέσει να επενδύσει το 1,5% µε 2% του ΑΕΠ για
παραγωγικές επενδύσεις, τόνισε ο µεγαλοεπενδυτής.
Στο φετινό 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το
παρών έδωσαν πάνω από 1350 συµµετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν 87 οµιλητές ενώ
πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ᾽ ιδίαν συναντήσεις εκπροσώπων εισηγµένων αλλά και µη εισηγµένων
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι τοµείς που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ήταν ο τραπεζικός, τα κυβερνητικά και
εταιρικά οµόλογα το real estate, ο τουρισµός, οι υποδοµές, η ναυτιλία και η ενέργεια.
Χαρακτηριστικά στις ενεργειακές προοπτικές και δυνατότητες για επενδύσεις αναφέρθηκε ο πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, ο οποίος σηµείωσε την προοπτική η Ελλάδα να ξεκινήσει εισαγωγές
LNG από τις ΗΠΑ. Επίσης µίλησε για πιθανές επενδύσεις αµερικανικών εταιρειών στην πράσινη ενέργεια,
την ηλεκτροπαραγωγή και του υδρογονάνθρακες. "Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα
πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην
αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας",
τόνισε ο Αµερικανός πρεσβευτής προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται µε την
Ελλάδα στην αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών που προωθούν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
και την κοινή ασφάλεια και ευηµερία.
Στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την κυβέρνηση συµµετείχαν 3 υπουργοί (Τσακαλώτος,
Παπαδηµητρίου, Κουντουρά) ενώ εκτός από την οµιλία του στο forum, o υπουργός οικονοµικών συµµετείχε
σε συνάντηση µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
Συγκεκριµένα στη συνάντηση µε τον κ. Τσακαλώτο συµµετείχαν τα funds Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Τι είπαν οι επενδυτές
Ποια είναι όµως αυτή τη στιγµή η εικόνα που έχουν οι επενδυτές για την ελληνική αγορά; Στην οµιλία του
ο George Katsanos, εταίρος της Levant Partners, χαρακτήρισε το ελληνικό χρηµατιστήριο ως ένα από τα
φθηνότερα χρηµατιστήρια στον κόσµο ενώ πρόσθεσε ότι οι εταιρείες που επιβίωσαν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον συρρίκνωσης της ζήτησης, έλλειψης χρηµατοδότησης και περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων
έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικές και είναι πρωταθλητές στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Katsanos έκανε
λόγο για µια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία που ξεδιπλώνεται για τους επενδυτές.
Ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital, που δραστηριοποιείται στις ιχθυοκαλλιέργειες εκτίµησε
ότι η Ελλάδα έχει µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στον τοµέα το οποίο για να αξιοποιηθεί θα χρειαστεί
η συνεργασία του κράτους, των τραπεζών αλλά και της βιοµηχανίας.
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Ο John Koudounis, CEO της Calamos Investments αναφέρθηκε και εκείνος στις ελπίδες για ελάφρυνση του
χρέους µέχρι το τέλος του 2018. Ο ίδιος έκανε αναφορά στις παλιότερες αλλά και τις νέες επενδύσεις της
Calamos στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στη χώρα.
Αλλά και ο Αντώνης Αχιλλεούδης της Axia Ventures τόνισε ότι οι επενδυτές που εξετάζουν την Ελλάδα
βλέπουν µια χώρα που κατάφερε να περιορίσει σηµαντικά το ρίσκο χώρας και αρχίζει να δείχνει σηµάδια
σταθεροποίησης προσφέροντας αξία σε συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύσεων που δύσκολα εντοπίζονται
σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες µε σκληρό νόµισµα. Επενδυτές που κατανοούν τις δυναµικές της ελληνικές
αγοράς, µπορούν να τοποθετηθούν αναµένοντας περαιτέρω ανάκαµψη της οικονοµίας, τόνισε.
Σηµειώνεται ότι εκτός από τους παραδοσιακούς τοµείς ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, οι υποδοµές, ο
τουρισµός, η ναυτιλία και το real estate φέτος υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τον τοµέα της
βιοµηχανίας και της µεταποίησης.
Ο Γιώργος Τσόπελας της McKinsey & Company αναφέρθηκε στη σηµασία της βιοµηχανίας για την οικονοµία
και τόνισε ότι ο στόχος της επαναβιοµηχανίσης της χώρας είναι από τους βασικούς πλέον για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Θα µπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακή ατµοµηχανή ωθώντας σηµαντικά την
ανάπτυξη της οικονοµίας, ωστόσο χρειάζονται δοµικές αλλαγές, περιλαµβανοµένης και της υιοθέτησης
εθνικής βιοµηχανικής στρατηγικής τόνισε.
Πιστοληπτική αξιολόγηση
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στις οµιλίες τους συγκρατηµένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας
εµφανίστηκαν οι εκπρόσωποι από τους δύο µεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Charles Seville
στέλεχος της Fitch εκτίµησε ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς να δηµιουργηθεί αστάθεια στην
οικονοµία και ότι το 2018 το Eurogroup θα εγκρίνει για την Ελλάδα σηµαντική ανακούφιση του χρέους.
Από την πλευρά της η Elena Duggar της Moody's τόνισε ότι αναµένει συνέχιση της σηµαντικής ανάπτυξης
της ευρωζώνης την επόµενη διετία προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν την
περιφερειακή άνοδο. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για ανάπτυξη πάνω από το µέσο όρο τα επόµενα
χρόνια για την Ελλάδα υπό τον όρο ότι η εφαρµογή του προγράµµατος θα συνεχιστεί και θα επιστρέψει η
εµπιστοσύνη.
Του Χάρη Φλουδόπουλου
capital.gr
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Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds
Συναντήσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, είχε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των ξένων funds που
είδε ο υπουργός Οικονοµικών είναι τα ακόλουθα: Bluecrest – Cyrus […]
The post Συναντήσεις Τσακαλώτου µε ξένα funds appeared first on Paraskhnio.gr.
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Με όχηµα τους φόρους επιτίθεται η ΝΔ
Πως θα επιχειρήσει να αποδοµήσει τον προϋπολογισµό. Τα νέα µέτρα, οι ιδιωτικοποιήσεις και το
πρωτογενές πλεόνασµα. Τρεις υπουργοί στο γαλάζιο στόχαστρο.
Στην υπερφορολόγηση των πολιτών είναι αποφασισµένη να… επενδύσει η ΝΔ, προσπαθώντας να
αποδοµήσει τους κυβερνητικούς πανηγυρισµούς για την «κανονικότητα» στην οποία επανέρχεται η
ελληνική οικονοµία, όπως αποτυπώθηκε και στο µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη . Η αξιωµατική αντιπολίτευση θα επιµείνει να µιλά για «κυβερνητική αυταπάτη» και ένα
επικοινωνιακό αφήγηµα του πρωθυπουργού ο οποίος -σύµφωνα µε τις καταγγελίες των γαλάζιων
στελεχών- µε την εφαρµοζόµενη πολιτική του βάζει τη χώρα σε νέες περιπέτειες και συγκεκριµένα «σε ένα
τέταρτο, συµπληρωµατικό και αχρείαστο µνηµόνιο ». Η συγκεκριµένη ρητορική ήδη άρχισε να
ξεδιπλώνεται από χθες στη µάχη της Βουλής για τον προϋπολογισµό του νέου έτους, στο οποίο, όπως
υπογραµµίζουν τα γαλάζια στελέχη, θα υπάρξει αύξηση µισού δισ. ευρώ άµεσων φόρων. «Το µόνο σας
σύνθηµα είναι: φόροι παντού. Εσείς που καλούσατε να µην πληρωθούν, έχετε επιβάλλει 27 νέους φόρους»,
τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Νίκος Δένδιας, δίνοντας το σύνθηµα στους βουλευτές του κόµµατός του. Μετά
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, είναι το επιχείρηµα που χρησιµοποιεί η ΝΔ, οι δείκτες της
οικονοµίας βελτιώνονται σε σχέση µε το χαµηλότερο σηµείο, στο οποίο είχαν φτάσει επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ µετά την καταστροφική διαπραγµάτευση του α' εξαµήνου του 2015, όµως, συνολικά
ακόµη δεν έχουν προσεγγίσει στο σηµείο που βρισκόταν η ελληνική οικονοµία το 2014. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα επιµείνει στο ότι η κυβέρνηση « έχει ψηφίσει νέα µέτρα λιτότητας και για το 2019 και για
το 2020 , όπως η µείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου», κάτι που, σύµφωνα µε το γαλάζιο
οικονοµικό επιτελείο, «δεν έχει παρατηρηθεί σε καµία άλλη χώρα, που βγήκε από τα µνηµόνια». Η ΝΔ
εγκαλεί το Μέγαρο Μαξίµου για πλήρη αποτυχία σε όλους τους στόχους για το 2017 (έσοδα, ρυθµό
ανάπτυξης, επενδύσεις, απορροφήσεις, πληρωµές), εκτός από έναν, το πρωτογενές πλεόνασµα που
οφείλεται «στην καταστροφή της πραγµατικής οικονοµίας και στην υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων». Ο προϋπολογισµός, σύµφωνα µε το γαλάζιο επιτελείο, ούτε τα δηµόσια οικονοµικά
υπηρετεί, ούτε την ανάπτυξη, ενώ έντονη είναι η αµφισβήτηση και της δυνατότητας επίτευξης των
ιδιωτικοποιήσεων που έχει δεσµευτεί η κυβέρνηση. «Όπως µέχρι τώρα όλα δείχνουν, υπάρχουν πολλά
προβλήµατα στην πολιτική βούληση της Κυβέρνησης. Δεν έχει επιδείξει πολιτική βούληση η Κυβέρνηση για
να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις», εκτιµά η εκπρόσωπος της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, που φέρνει ως
παράδειγµα την υπόθεση των Ελληνικών Πετρελαίων. «Λαϊκό κόµµα» Την ίδια ώρα, τρεις υπουργοί έχουν
βρεθεί στο στόχαστρο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης: ο Πάνος Καµµένος και ο Νίκος Κοτζιάς µε αφορµή
την υπόθεση πώλησης πυροµαχικών στην Σαουδική Αραβία, καθώς και ο Σταύρος Κοντονής αναφορικά µε
την αντιπαράθεση κυβέρνησης και δικαιοσύνης. «Μας φαίνονται τελείως κανονικά και να µην ιδρώνει το
αυτί κανενός, ο κ. Παπαδόπουλος εθνικός µεσάζων του υπουργείου Άµυνας να έχει πουλήσει όπλα
στον ISIS, τη µεγαλύτερη τροµοκρατική οργάνωση διεθνώς», τόνισε χθες, µιλώντας σε εκδήλωση της
ΟΝΝΕΔ, ο κ. Μητσοτάκης , ο οποίος κατήγγειλε παράλληλα και µια «θεσµική επίθεση στην ίδια
τη Δικαιοσύνη, στην αρχή διάκρισης των εξουσιών. Εάν εξασθενήσουν οι δηµοκρατικοί θεσµοί, τότε το
µέλλον της χώρας προµηνύεται εξαιρετικά δυσοίωνο», σηµείωσε. « Δεν είµαστε άτοµα και αριθµοί,
είµαστε κοινωνία. Η ΝΔ είναι ένα λαϊκό κόµµα, δεν έχει ταξικό πρόσηµο», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ
αναφερόµενος στο ιδεολογικό στίγµα του κόµµατος, ενόψει και του 11ου τακτικού συνεδρίου που θα
πραγµατοποιηθεί το Σαββατοκύριακο. Σήµερα θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου για την συνεδρίαση του
κορυφαίου κοµµατικού οργάνου, στο οποίο ποντάρει πολλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι, όπως εκτιµά,
µια ιδανική ευκαιρία για την φυγή προς τα εµπρός που αναζητά η ΝΔ, προτάσσοντας το θετικό αφήγηµα
της επόµενης µέρας και τους βασικούς κυβερνητικούς άξονες του κόµµατος.
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Τζέφρι Πάιατ: Επενδύστε στον ελληνικό άνεµο
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του
εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός πρέσβης στην
Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη
σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την
αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την
οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά
έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή
λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για
να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της
Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε
την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε
ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή
ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Capital Link, ανέδειξε το νέο τοπίο που
διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο
χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για
επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας,
των υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση του Capital Link, ο κ. Κούτρας.
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Θετικές οι εκτιµήσεις που ακούστηκαν για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας, στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Φωτογραφίες: Δηµήτρης Πανάγος
Θετικά µηνύµατα για τη σωστή πορεία που βρίσκεται η Ελλάδα για να επιτύχει τις µεταρρυθµίσεις, να
προσελκύσει επενδύσεις και να µπει σε πορεία ανάπτυξης, έστειλαν οι θεσµικοί επενδυτές, αλλά και
εκπρόσωποι των θεσµών που συµµετείχαν στο 19ο Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link, το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Στο συνέδριο συµµετείχαν και µίλησαν οι υπουργοί
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής Γιώργος Τζιάλλας, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και οι εκπρόσωποι των θεσµών Declan Costello, Nicola
Giammarioli και Francesco Drudi. Μίλησαν επίσης ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόναθαν Κόεν, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, οι
επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών ελληνικών τραπεζών και µεγάλων ΔΕΚΟ,κλπ.

Ανοίγοντας το συνέδριο ο πρόεδρος της Capital Link και οργανωτής του φόρουµ, Νίκος Μπορνόζης
σηµείωσε την κατάλληλη συγκυρία εντός της οποίας πραγµατοποιείται το συνέδριο, µε την Ευρώπη να
εισέρχεται σε περίοδο οικονοµικής ανάκαµψης.
«Η ολοκλήρωση της Τρίτης Αξιολόγησης ενισχύει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία µπορεί να
συµβάλει αποτελεσµατικά στην οικονοµική ανάκαµψη. Εκτός από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα η Ελλάδα
παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τοµείς όπως η ενέργεια, η βιοµηχανία, τα έργα υποδοµών,
τα logistics, ο τουρισµός και οι νέες τεχνολογίες».
Υπογράµµισε ωστόσο ότι αν και έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, υπάρχουν ακόµα πολλοί στόχοι να
επιτευχθούν και είναι σηµαντική η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων, ώστε η να εµπνεύσει χώρα εµπιστοσύνη
στους ξένους επενδυτές όσον αφορά την πολιτική και νοµοθετική σταθερότητα και τη διαφάνεια.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Στο µήνυµά του που µεταδόθηκε µέσω Webcast, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους διεθνείς
επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται πλέον στην Ελλάδα.
Τοποθετώντας ως ορόσηµο την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, ο πρωθυπουργός
ενηµέρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να αφήσει πίσω την ύφεση και τη λιτότητα και να ανοίξει ένα νέο
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κεφάλαιο ανάπτυξης, ευηµερίας και επενδύσεων.
«Έτσι, αγαπητοί φίλοι, η γη της ευκαιρίας έχει ανοιχτές τις πόρτες της για υψηλά κερδοφόρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σηµείωσε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η προσπάθεια της
κυβέρνησης έχουν φέρει απτά αποτελέσµατα καθώς τα οικονοµικά µεγέθη δείχνουν πως η ελληνική
οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει και να επιστρέφει στον δρόµο της βιωσιµότητας και της ανάπτυξης.
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο θετικό ρυθµό ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας αλλά και την
αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων:
Υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην
υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας, ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους επενδύτες πως η
εν λόγω βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών έχει συµβάλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της
υγείας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε πως οι Αµερικανοί επιχειρηµατίες αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες οµάδες ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και υπενθύµισε πως οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα
για το 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει την
αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για την περαιτέρω ενδυνάµωση των επιχειρηµατικών δεσµών
ανάµεσα στις δύο χώρες.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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O υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, που ήταν κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του
συνεδρίου, επεσήµανε ότι υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των
προηγούµενων. Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα.
Ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των ελλήνων πολιτών.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής
εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: την επιτυχή
πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο
σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές. Αποτέλεσµα των
παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. “Σε όλη αυτή την
προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της
κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι
προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας
παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της». Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός
Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια
χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτρης Παπαδηµητρίου – που σήµερα θα έχει συνάντηση στην
Ουάσιγκτον µε τον υπουργό Εµπορίου Ουίλµπορ Ρος – είπε πως µετά από πολλά χρόνια αναταραχής, η
ανάπτυξη επέστρεψε στην Ελλάδα φέτος: το 2017 είναι το σηµείο ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Η
επενδυτική και αναπτυξιακή αναζωογόνηση της Ελλάδας οφείλεται στη νέα Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική (ΕΑΣ) της Κυβέρνησης, η οποία καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις
επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Αυτό το µοντέλο βασίζεται στην ενισχυµένη εγχώρια
βιοµηχανική παραγωγή διεθνών εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέµενης αξίας και
γνώσης αντιστοίχως και στην απασχόληση του υψηλής ειδίκευσης και καλά επιµορφωµένου ανθρώπινου
δυναµικού.
«Προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται ακόµα πιο θετικές. Η
εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύγουστο όπως και µε την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος των
µεταρρυθµίσεων», πρόσθεσε.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά σε συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι στις αρχές του έτους θα
υπάρξει εκστρατεία προβολής της Ελλάδας στις ΗΠΑ µε κεντρικό πρόσωπο τον δηµοφιλή µπασκεµπολίστα
Γιάννη Αντεντοκούµπο.
Στην οµιλία της στο συνέδριο παρουσίασε την εθνική τουριστική πολιτική που εφαρµόζεται µε επιτυχία
από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό
365 ηµέρες το χρόνο, καθώς και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στον δυναµικά
αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα.
Είπε πως για τρεις συνεχόµενες χρονιές, η Ελλάδα εξασφάλισε ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 7% και ρεκόρ
σε όλα τα τουριστικά µεγέθη: τις διεθνείς αφίξεις – που ξεπέρασαν τα 26 εκατοµµύρια το 2015, τα 28
εκατοµµύρια το 2016 και τα 30 εκατοµµύρια το 2017- τα τουριστικά έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, την
πληρότητες των καταλυµάτων, την ενισχυµένη αεροπορική συνδεσιµότητα, καθώς και στην απασχόληση
και τις νέες επενδύσεις.
«Η επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου, το άνοιγµα νέων δυναµικών ξένων αγορών, η προώθηση
νέων ελληνικών προορισµών και η ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού δηµιούργησαν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για νέα επιχειρηµατικότητα και κινητοποίησαν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα
τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο».
Η κ. Κουντουρά αναφέρθηκε επίσης στη δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος µέσω του ΕΟΤ. Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά ανέφερε σε µία σειρά
στοχευµένων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων
στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και ανέδειξαν τη δυναµική να διπλασιαστεί ο αριθµός αυτός σε
περισσότερα από δύο εκατοµµύρια αφίξεις τα επόµενα χρόνια, ενώ νέες επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη
από κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους και επενδυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στην ελληνική
τουριστική αγορά.

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΙΑΤ
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ µίλησε για το νέο γεωστρατηγικό τοπίο που δηµιουργούν
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ µίλησε για το νέο γεωστρατηγικό τοπίο που δηµιουργούν
τα ενεργειακά για την περιοχή σηµείωσε το στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας – που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σικάγο και την Ουάσινγκτον – να αρχίσει να εισάγει LNG
από τις ΗΠΑ.
«Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το
όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου».
Ο αµερικανός πρέσβης υπογράµµισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται µε την Ελλάδα, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ευρωπαίους εταίρους, αναζητώντας ευκαιρίες που δεν είναι µόνο
καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή
ασφάλεια και ευηµερία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΘΕΣΜΩΝ
Ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο αναφερόµενος στις διαπραγµατεύσεις της
Ελλάδας µε τους θεσµούς είπε πως οι µεταρρυθµίσεις που συζητούνται πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι
τη συνάντηση των υπουργών οικονοµικών στο Eurogroup της 22 Ιανουαρίου, και εξέφρασε την ελπίδα ότι
τότε οι υπουργοί θα ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων που θα
διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του χρέους.

Ωστόσο προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει
να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
«…Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος», πρόσθεσε.
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Εκ µέρους του ΕSM ο Νικόλα Τζιαµαρόλι αναφέρθηκε στην επιτυχή εφαρµογή βραχυπρόθεσµων µέτρων
ελάφρυνσης του χρέους µέσα στο 2017 και εκτίµησε ότι το συνολικό πακέτο των βραχυπρόθεσµων µέτρων
θα µειώσει την αναλογία χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 25% µέχρι το 2060. Αυτή η µείωση, όπως είπε, είναι
µεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αρχικών εκτιµήσεων. Μια τέτοια µείωση θα βοηθήσει την Ελλάδα να
ανακτήσει την εµπιστοσύνη των αγορών και ότι η συνεργασία της Ελλάδας µε τον θα συνεχίσει για πολλά
ακόµα χρόνια.
«Με δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευση µας προς την Ελλάδα και τα
οφέλη από τους προνοµιακούς όρους δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα. Ο ESM είναι ένας
µακροπρόθεσµος εταίρος για την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, βραβεύθηκε ο διευθύνων σύµβουλος της Philip Morris International, Αντρέ
Καλαντζόπουλος, για την εξαιρετική συµβολή του ιδίου και της εταιρείας στην οικονοµία της Ελλάδας.
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Positive prospective for the Greek Economy was presented at the 19th Capital Link Invest
in Greece Forum in New York
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Photos: Dimitrios Panagos
Institutional investors and executives of major global banks, along with representatives of the institutions who took
the podium at the 19th Invest in Greece Capital Link Forum, that took place on Monday, December 11, in New York
City, sent positive messages on the path Greece is moving in order to attract investment and achieve growth.
Among the participants who spoke at the Capital Link Forum were:
Euclid Tsakalotos, Minister of Finance, Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy & Development, Elena
Kountoura, Minister of Tourism, George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development, George
Pitsilis, Governor of the Independent Authority for Public Revenue, U.S. Ambassador to Greece, Geoffrey R. Pyatt,
Deputy Assistant Secretary of State Jonathan Cohen, Ambassador of Greece to the USA, Haris Lalacos, the
representatives of the European Institutions: Mr. Declan Costello, Mr. Nicola Giammarioli andMr. Francesco Drudi,
Presidents and CEOs of the 4 Greek systemic bank, etc.

Prime Minister of Greece Alexis Tsipras spoke to the forum via webcast.
Opening the conference, the President of Capital Link Nicholas Bornozis highlighted that the timing of the Forum is
optimal. After years of recession, Europe’s hardest hit economy is showing signs of recovery.
“The conclusion of the Third Review is further enhancing Greece’s ability to attract foreign investment, which is of
critical importance to put the country back on a sustainable growth trajectory. In addition to the financial sector, there
is considerable interest in the sectors of energy, industry, transport, logistics, tourism and new technologies”.
Bornozis stressed that while considerable progress has been achieved, significant challenges remain ahead. Reforms
is necessary to continue and he mentioned the need to inspire confidence to foreign investors for political and
regulatory stability and visibility so they can proceed with their investments.
The Ambassador of Greece to the USA Haris Lalacos highlighted the new landscape in Greece-US economic and
investment relations, following the official visit of the Prime Minister of Greece Alexis Tsipras to the United States
and his meeting with the President of the United States Donald Trump, during which the two leaders announced the
establishment of a working group between the Ministries directly concerned.
At the same time, US investors expressed a renewed interest to invest in Greece, mainly in the sectors of energy,
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tourism, agri-food, digital technology, real estate and infrastructure.
This new dynamic in the bilateral economic, trade and investment relations is also demonstrated by the fact that the
United States will be the honored country at the 83rd Thessaloniki International Fair, in 2018. Ambassador Lalacos
also emphasized the positive developments in the field of fiscal consolidation and structural changes, as well as the
optimistic forecasts on macroeconomic indicators. Τhe Greek economy, he concluded, is gradually moving from a
state of prolonged economic crisis to a state

PM TSIPRAS
In his televised message, Prime Minister Alexis Tsipras extended an invitation to international investors to take
advantage of the new business opportunities presented in Greece. Putting the completion of the program in August
2018, the prime minister noted that Greece is ready to leave back the recession and austerity and to open a new
chapter on growth, prosperity and investments.
“So dear friends, the land of opportunity has its doors open for highly profitable investments. Greece has come back,
is here and invites you to become part of it.”
In particular, the Prime Minister noted that the sacrifices of the Greek people and the efforts of the government have
brought tangible results as the financial figures show that the Greek economy has begun to recover and return to the
path of sustainability and growth. Indeed, he specifically referred to the positive growth rate, the reduction in
unemployment and the increase in foreign direct investment:
Growth: 2% for 2018
Unemployment: Reduction by 6% from 2015
Foreign direct investment: Increase of 69% in the first nine months of 2017 compared to the corresponding
period of 2016.
Underlining the fact that these economic factors have led to the country’s overcapacity, the prime minister informed
the investors that this improvement in macroeconomic sizes has contributed decisively to the health of Greek
businesses.
Mr. Tsipras then admitted that American businessmen are one of the largest groups of foreign investors in Greece
and reminded that the USA will be the honored country for 2018 at the Thessaloniki International Fair. An event that,
he said, demonstrates the Greek side’s determination to further strengthen the business ties between the two
countries.
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EUCLID TSAKALOTOS
Finance minister Euclid Tsakalotos, who was the main speaker during the lunch, stated that there is a significant
difference between this year’s forum and the previous ones; the reason is that 2018 marks a significant pivotal point
for Greece. He mentioned that the budget that is in the process of being approved by the parliament signals the exit of
Greece from a long period of Financial Assistance Programmes.
“This is a result of hard work of the Greek Government and substantial sacrifices by the Greek people”, he said.
Tsakalotos supported his argumentation with a series of facts and data; for instance the country has successfully
accessed markets funding, while borrowing rates are decreasing, fixed capital formation and private spending are
accelerating, exports are improving and, as a result, consumer and business confidence is improving. He particularly
emphasized the decreasing trend in unemployment that is a strong signal of the steadily improving trend in growth.
The Minister of Finance attributed these positive prospects to the improved faith on the sustainability of Greek public
finances and to the introduction of a wide array of reforms that reshaped Greek economy.
“Throughout this effort -he said-, the aim of the Government has been to support the segments of society that were
more severely affected by the crisis. As we are entering the recovery stage, our efforts will go towards ensuring the
sustainability of growth prospects, while supporting inclusive growth.”
He also gave a clear message to investors by saying that Greece has already started implementing policies that
improve business environment (e.g. by reducing administrative burden), while directing public funding towards
promising sectors. “The objective is to enable entrepreneurs to realize their potential and reshape the Greek
economy”.
Finally, he made clear that the next year will be characterized by discussions on the medium and long-term debt
measures and the efforts of the Government to build-up sufficient buffers that will both enable the further reduction of
borrowing rates and support the clean exit from the program, which is the objective of both Greece and the
Institutions.
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DIMITRIS PAPADIMITRIOU
Minister of Economy & Development, Dimitris Papadimitriou – who is meeting today in Washington with U.S.
Secretary of Commerce Wilbur Ross – stated in his speech that after many years of turbulence, Greece’s engine of
growth restarted this year: 2017 is a turning point for the Greek economy. Greece’s investment and growth revival has
been the result of the government’s new National Development Strategy (NDS) in establishing a new investmentfriendly and export-oriented production model.
“This model is based on enhanced domestic industrial production of internationally tradable high value-added and
knowledge-based goods and services and employing the well-educated and highly skilled part of the labor force.
Moving forward to 2018, the outlook for the Greek economy is even more positive. Confidence in the economy will be
further enhanced by the successful conclusion of the ESM program in August and the full implementation of the
reforms agenda.”
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ELENA KOUNTOURA
The Minister of Tourism Elena Kountoura, presented the national tourism policy implemented successfully since 2015
to establish Greece as a global attractive 365-day destination and the new development and investment opportunities
that have arisen in the dynamically growing tourism sector.
For three consecutive years, Greece achieved rates of growth of more than 7 per cent and record-breaking results in
all tourism figures: international arrivals -that grew to 26 million in 2015, to 28 million in 2016 and 30 million in 2017-, in
tourism revenue, overnight stays, hotel occupancies, increased air connectivity, as well as in employment and new
investments.
Τhe extension of the summer tourism season, the opening of new dynamic markets abroad, the promotion of new
Greek destinations and the development of thematic tourism have created an attractive environment for new business
and have mobilized significant investment interest. In the last two years, more than 300 projects for 4 and 5-star hotel
units were submitted at the Ministry, and more than 254 tourism proposals at the Development Law.
Minister Kountoura also noted that Greece aimed to strengthen its role in global decision-making for tourism and is
working closely with major global institutions.
The Minister also referred to the dynamic promotion through the GNTO of the Greek tourism product abroad.
Specifically for the US market, she mentioned a series of targeted initiatives that led to consecutive double-digit
increase in arrivals to Greece annually for the last three years, and the dynamic created to double up to two million
over the next years, while new investments are underway by US major Groups and investors who expand their
presence in the Greek tourism market.
The Secretary General for Tourism Policy & Development, George Tziallas, presented the available financial
instruments to support investments in tourism. The Ministry of Tourism has already secured resources from the EU
Structural Funds in order to finance the upgrade of existing tourism SMEs as well as the development and
establishment of new ones, including marinas and thermal springs’ infrastructure. Furthermore, through the
Development Law, new opportunities arise for larger enterprises to finance their activities. Mr Tziallas pointed out that
the existing opportunities for financing business activities have boosted the real estate market since strong interest
has emerged for selling and renting hotels or turn buildings into hotel establishment.

GEORGE PITSILIS
George Pitsilis, Governor, Independent Authority for Public Revenue, stated:
“Τhe keyword for attracting investments is TRUST. Without trust, no one will invest his time and money in a country.
And what does trust mean, when it comes to the tax administration? Efficiency and tax fairness. Making sure that
everybody pays, in the easiest way possible, what they owe to the state, so that competition is not distorted by tax
fraud and tax evasion. And not more than what they actually owe. This is what we are striving for in the Independent
Authority for public Revenue.”

INSTITUTIONS
Declan Costello, Mission Chief for Greece, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial
Affairs, mentioned the agreement that has been reached with the Greek authorities on the reforms needed to complete
the 3rd review of the ESM programme. These should be completed by the meeting of Eurogroup Finance Ministers on
22 January, who hopefully will then trigger the discussions on the implementation of additional measures to ensure
debt sustainability.
Overall economic developments combined with better momentum in implementing reforms indicate that Greece is on
a trajectory that could lead to a successful conclusion to the ESM programme on schedule in August 2018. Whilst
Greece has eliminated many of the economic imbalances and has made considerable progress in legislating important
reforms under the ESM, it is evident that a sustainable economic recovery will require the sustained implementation
of structural reforms over many years to achieve a sustainable recovery. This includes the need to sustain the reform
in areas such as the reform of tax system, measures to make Greece a more attractive place to business and invest,
and actions to modernise the public administration and justice system.”
Nicola Giammarioli, Head of Strategy and Institutional Relations, European Stability Mechanism (ESM), stated that,
contrary to the last two years, the negotiations for the current review have been completed swiftly and on time.
“From the ESM, I can also report another piece of good news. We have successfully implemented the short-term debt
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relief measures for Greece over the course of 2017. Those measures were approved just about a year ago and were
presented to this very forum at the end of 2016. The ESM now estimates that the total package of short-term debt
relief measures will reduce the country’s debt-to-GDP ratio by about 25 percentage points by 2060, and the gross
financing needs-to-GDP ratio by around six percentage points. This is a bigger reduction than foreseen in the original
estimates. Such an outcome will help the country in its efforts to regain the confidence of markets. Greece must now
continue reforming its economy, so that it can successfully exit its third assistance programme by next August. With
loans to Greece maturing in over 40 years, our commitment with Greece and the benefits of our favorable lending
terms will outlive the programme. The ESM is a long term partner of Greece.”

GEOFFREY PYATT
The U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt emphasized the strategic message in Greece’s decision –
announced by Prime Minister Tsipras in Chicago and Washington − to begin importing US LNG.
In his address, entitled Energy and Geopolitics: the New Landscape, the Ambassador stated that we have already
seen U.S. companies do well in Greece’s energy sector.
“GE Energy has expressed its confidence in the wind market, which it sees expanding not only in Greece, but
throughout Europe. Other energy projects, whether via privatizations, exploration and production of hydrocarbons,
lignite power generation, or the development of renewables, have the potential to bring in billions of dollars in foreign
direct investment and create thousands of jobs. Not to mention the benefit they’ll bring by further building Greece’s
central position as a European energy hub. So we will continue to partner with Greece, the European Commission,
and all of our European allies to look for opportunities that are not only good business but also advance European
energy security, as well as our shared security and prosperity.”

INVESTORS
The panel provided the point of view of major foreign investors active in Greece. It highlighted challenges,
opportunities and risks; the progress achieved so far and what needs to be done to solidify Greece as an attractive
business and investment destination.
John Koudounis, CEO, Calamos Investments, discussed his outlook for investment in Greece and spoke about the
experience of Calamos Investment, that has recently made a deal to acquire “Ethiniki Asfalistiki” Insurance company.
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“In addition to major investments into the country that we have already made and current investments we are working
on, I am excited to see inflows coming from China into areas such as infrastructure, energy, ports and financials, as it
is crucial to obtain diverse streams of major foreign investments. The third European bailout will still be difficult from
an austerity perspective; however, Europe is stronger now than it was during previous bailouts. There is hope there
will be some debt easing for the Greek people along with expectations that capital controls should come off by the
end of 2018. We are in favor of what is best for the Greek economy regardless of which political party provides
oversight. We strongly believe – and have proven through our actions – that now is the time to invest in Greece.”
Antonios Achilleoudis, Group Managing Director, AXIA Ventures Group Ltd., stated:
“Axia Ventures Group, as a leading independent investment bank in Greece, is working with its core investor clients to
identify and capitalize on opportunities in the European periphery. Investors looking at Greece, see a country that has
managed to significantly temper its sovereign risk and is beginning to show signs of stability while offering value in
assets classes that are hard to find in the developed world with hard currencies. The combination of the above
provides a very unique point in time for Greece where investors who understand the dynamics, can uniquely position
for further recoveries in the economy. Continued reforms and privatizations will further boost economic activity and
the new legal framework has created an friendlier environment for restructurings and reorganizations of stressed and
distressed corporations. With further stability and a friendlier tax regime, we believe that the universe of investment
opportunities will continue to expand and attract foreign investments which are crucial for an accelerated economic
recovery.
Kyle Bass, Chief Investment Officer, Hayman Capital Management, stated:“Let peace and wealth come cresting
through the land.”~Zeus. Greek officials have worked hard to shore up their economy and finances. From 2010
through 2016, the government achieved the all-but-impossible task of shrinking its primary budget deficit by nearly 18
percent of gross domestic product, and is finally in a surplus. After a brutal contraction of almost 30 percent, the
economy is exhibiting positive signs in almost every area — industrial production, new automobile registrations,
construction permits, touristarrivals. The banking sector, too, has made great strides. After two full inspections of
their loan books — first by BlackRock in 2013 and later by the European Central Bank’s Single Supervisory
Mechanism — the banks have been fully recapitalized twice. They have bolstered their provisions against bad loans,
and their capital ratios are now significantly higher than the European average, providing a buffer against any future
losses. Greece, however, still carries a heavy burden: the roughly 250 billion euros that the IMF and its European
partners lent the country to save its economy and most likely the entire euro area. This stock of official bail-out debt
remains due even though private creditors have been amply haircut, restructured and wiped out. In 2012, for example,
the government’s private-sector bondholders were forced to accept a loss of nearly 80 percent. Greek bank
shareholders have seen their investments wiped out twice in recapitalizations. The official sector creditors should
write off or equitize their debts to lighten Greece’s burden. This would benefit the country’s long-term economic health,
and therefore Europe’s, too. Instead, the funds are demanding further austerity measures and insisting on “structural”
reforms of dubious value. By sticking to their economic ideology, they are neutering the nascent economic growth and
stifling any hope of real prosperity. What is needed in Greece is a slightly smaller primary surplus so that the
government can spend and invest 1.5% to 2% of GDP on productive growth measures.”
The speaker criticized sharply demonstrations that take place inside courthouses blocking auction of foreclosed
properties questioning the ability of the Greek authorities to keep order.
Panos Xenokostas, Founder & CEO, ONEX Technologies, Inc. presented the plan for the reorganization and Rebirth
of the Hellenic Shipbuilding Sector through the forthcoming acquisition of Neorion, the Historic Shipyard of Syros.
In the beginning of his speech he made a brief historical review which was followed by an analysis of Greece’s current
situation in relation to the Mediterranean-International market. In addition, he highlighted the challenges, presented his
future business development plan and mentioned all the investment opportunities that will arise following his
company’s strategic move to enter a rapidly growing industry, by utilizing strategic infrastructures in a geopolitically
volatile period.
The American company by rescuing a Historic Shipyard will give the opportunity and contribute to the utilization of
more than 100-years of know-how, to the incorporation of new technologies and innovations and to the creation of jobs
and growth. An investment with a geopolitical impact and the entrepreneur’s decision to change the course of the
sector.
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OFFICIAL DINNER
The “19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum” concluded with an Official Dinner at the Harvard Club. Deputy
Assistant Secretary of State Jonathan Cohen was the keynote speaker. Brief remarks were made the Minister of
Economy & Development, Dimitris Papadimitriou.
During a brief ceremony, Ambassador of Greece in the USA Haris Lalakos presented the “2017 Hellenic Capital Link
Leadership Award” to Andre Calantzopoulos, CEO of Philip Morris International, as a recognition for his outstanding
contribution to Greece.

Mr. Calantzopoulos in his speech said that Philip Morris International has a significant presence and impact on the
Greek economy through its affiliate, Papastratos.
“Philip Morris’ investments in Greece since 2003 amount to 1 billion euro. The most recent investment is underway. It
refers to the conversion of the Papastratos’ factory to the third production center of heat sticks for IQOS, creating 400
new jobs and constituting a real vote of confidence in the Greek economy which contributes to enhancing the image
of Greece as a business destination to the international investment community.”
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 "ράµπο" κατά της φοροδιαφυγής
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Πηγή: newsbeast.gr
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Tsakalotos to address Capital Link forum on improved investment environment in Greece
Finance Minister Euclid Tsakalotos is expected to speak on Greece’s implementation of policies that encourage
investments and improve the investment environment – such as reducing red tape – in his keynote address on
Monday at the annual Invest in Greece forum held by Capital Link in New York.
In his speech, scheduled for the luncheon session (local time), Tsakalotos is also expected to refer to the 2018 state
budget that is being debated in Parliament as the last one before Greece completes its fiscal program and accesses
the markets again.
The government’s policies and support of growth and investments, including its funding of promising economic
sectors, are also expected to be mentioned by the finance minister.
Tsakalotos will reiterate the government’s policy of returning to growth without losing sight of the impact and benefits
of its program on society, especially in terms of fighting inequality.
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ESM’s Nicola Giammaroli: Greece must fulfil its primary surplus commitments
Greece is on a positive curve which will improve further if the third program review is completed shortly, according to
Nicola Giammaroli, head of strategy and institutional relations at the European Stability Mechanism (ESM), who
addressed the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York on Monday.
Giammaroli said that if Greece continued the implementation of reforms, it would join the examples of other countries
that completed an ESM/EFSF program.
Speaking about the Greek debt, he said that its gross funding needs were more important that its reserves. To keep
the former in control, he said, Greece must stay on the path of primary surpluses, to which it has committed.
This year ESM he said had implemented successfully short-term measures to reduce the debt and the debt-to-GDP
ratio by 25 percentage points up to 2060. But Greece must continue to reform its economy, he added, so that it may
exit the third fiscal program by August 2018.
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Θετικό κλίµα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο
συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank και, κ. Νικ. Καραµούζης καθώς
και ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, περιέγραψαν µε αισιοδοξία
τις προοπτικές του κλάδου και µίλησαν για τις προκλήσεις που υπάρχουν.
Συγκεκριµένα, όπως ανέφεραν στο πλαίσιο του 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά ισχυρές και τα σχέδια
αναδιάρθρωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κατ΄αρχήν, σύµφωνα µε τον κ. Νικ. Καραµούζη , οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα
stress tests θα είναι "διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες. Και όπως επεσήµανε ο κ. Μεγάλου , οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Διαβάστε περισσότερα στο NEWS247

http://www.palo.gr/
Publication date: 12/12/2017 08:47
Alexa ranking (Greece): 1071
http://www.palo.gr/oikonomika-nea/minyma-tsakalwtoy-stoys-ependytes/16900212/

Μήνυµα Τσακαλώτου στους επενδυτές
Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Ο κ.
Τσακαλώτος ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. "Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών" τόνισε ο ΥΠΟΙΚ. "Αποτέλεσµα των
παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο και στις
επιχειρήσεις" δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία
αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές
προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην...
Dealnews.gr ·
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί το τέλος των
µνηµονίων
Στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να
αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός Οικονοµικών
στην οµιλία του στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum αναµένεται σύµφωνα µε το ΑΠΕ να
τονίσει ότι "υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων: Ο λόγος
είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα". Θα αναφέρει επίσης ότι
ο προϋπολογισµός, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
"Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών". Σύµφωνα πάντα µε το ΑΠΕ ο κ.Τσακαλώτος θα...
Real.gr ·

πριν από 1 ώρα 6 λεπτά ·
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Καζίνο: Όταν η κυβέρνηση κάνει τα χατίρια στους Αµερικάνους. Έξαλλος ο
Πηλαδάκης
Σφόδρα εκνευρισµένοι είναι, όµως, και οι µεγάλοι των καζίνο καθώς ούτε αυτοί πιάνουν τα µεγάλα κέρδη
που προβλέπει ο νόµος ώστε να φορολογηθούν µε χαµηλό συντελεστή.
Από
The Wise Man
Ο καπιταλισμός κτυπάει το ζουρνά και ο Ευκλείδη ακολουθ(ά)ει: Nα συνεχίσουμε το ταξίδι μας
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να πούμε ότι εχθές το βράδυ στο συνέδριο της Capital Link οι υπουργοί
μας κάθισαν στο δείπνο με τον Αντρέ Καλατζόπουλο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Philip Morris και τον
Τζόναθαν Κοέν αναπληρωτή υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ (ειδικός επί ευρωπαϊκών και ευρασιατικών
θεμάτων). Ο Αντρέ Καλατζόπουλος είναι ο άνθρωπος που επέμεινε στον να επενδύσει η Philipp Morris στην
Ελλάδα μέσω της Παπαστράτος το τεράστιο ποσό των 350 εκατ. ευρώ. Ο Καλατζόπουλος είπε τη δική του
όχι και τόσο ευχάριστη ιστορία με την επένδυση όταν είχε συναντήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά. Σήμερα, ο αριστερός υπουργός των Οικονομικών της ΅Ελλάδας, Ευκλείδης Τσακαλώτος θα μάθει
για τα καλά – εκ των έσω – τι σημαίνει καπιταλισμός. Θα γνωρίσει τα μεγαλεία της Wall Street και θα
κτυπήσει το κουδουνάκι της λήξης της συνεδρίασης του µεγαλύτερου χρηµατιστηρίου στον κόσµο.
Ελπίζουμε ο υπουργός Οικονομικών να μην μεθύσει από το χρήμα που θα κυριαρχεί δίπλα του και να
επιστρέψει στη χώρα για να ολοκληρώσει την πολύ καλή δουλειά που κάνει και να μειώσει και το
τελευταίο αφορολόγητο όριο και να µην αφήσει σύνταξη για σύνταξη όπως έχεις υπογράψει.
Άλλωστε τώρα που ο υπουργός είναι στη Wall Street τώρα βγαίνει περιεχόμενο του Μνημονίου Plus, που
συµφώνησε µε τους πιστωτές.
Εχθές πάντως ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσω web (δεν ήταν παρών όπως κάποιοι
νόμισαν) στους παρευρισκομένους στο συνέδριο. Τους είπε ότι η χώρα είναι γεμάτο ευκαιρίες και κάλεσε
το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο να επενδύσει στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω εάν το μήνυμα αυτό το άκουσε ο Τσακαλώτος,ο Σταθάκης και τα άλλα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ
υπουργοί και βουλευτές και του κόμματος των ΑΝΕΛ που συγκυβερνά και όλοι αυτοί φέρουν πίσω στην
Ελλάδα τα χρήµατα που τώρα έχουν στο εξωτερικό.

Ο Δήµος και η αναπτυξιακή τράπεζα
Πάντως, ο Δήμος στο συνέδριο μιλάει για την αναπτυξιακή τράπεζα. Την υποστηρίζουν και κάποιοι από
τους άσπονδους φίλους του στην κυβέρνηση οι οποίοι θεωρούν πως η θέση του προέδρου της
αναπτυξιακής τράπεζας είναι ό,τι πρέπει για τον παλαίμαχο καθηγητή. Στο συμπληρωματικό μνημόνιο
μαθαίνουμε, πάντως, πως μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να έχει παρουσιαστεί ένα “concept paper”, που θα
περιγράφει τις διαδικασίες για την ίδρυση της αναπτυξιακής τράπεζας. Προβλέπουμε πως θα είναι
μακρύς, πολύ μακρύς! Και μετά από το μεγάλο ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στο συνέδριο
της Capital Link ας επιστρέψουμε στη σκληρή πραγματικότητα και στον τζόγο, που αποτελεί αγαπημένο
κλάδο της κυβέρνησης, η οποία έχει ικανοποιήσει αρκετούς παίκτες, αλλά όχι όλους. Κάποιοι της
ξέφυγαν…

Στο βουνό ο Πηλαδάκης!
Έτσι, ο γνωστός επιχειρηματίας των καζίνο Κώστας Πηλαδάκης, πρώην συνεταίρος του Ανδρέα
Βγενόπουλου επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στην κυβέρνηση με αφορμή το σχέδιο νόμου που
ήταν μέχρι χθες σε δημόσια διαβούλευση. Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται κλιμακωτή φορολόγηση από
20% έως 8%, αναλόγως με τα μικτά έσοδα (GGR) των καζίνο που σημαίνει πως όσο μεγαλύτερα τα κέρδη
τόσο µικρότερη η φορολόγηση.
Αυτό έχει εξοργίσει τους ιδιοκτήτες μικρών (και προβληματικών!) καζίνο όπως ο Κ. Πηλαδάκης που ελέγχει
τα καζίνο Αλεξανδρούπολης, Κέρκυρας και Ρίο.
Σφόδρα εκνευρισμένοι είναι, όμως, και οι μεγάλοι των καζίνο καθώς ούτε αυτοί πιάνουν τα μεγάλα κέρδη
που προβλέπει ο νόµος ώστε να φορολογηθούν µε χαµηλό συντελεστή.
Θεωρούν πως η κυβέρνηση έφτιαξε έναν ολόκληρο νόμο που είναι κομμένος και ραμμένος για τους
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Αµερικανούς οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν casino resort στη χώρα µας.
Μάλιστα υπήρξε αμηχανία στην αγορά τυχερών παιχνιδιών καθώς είχε συσταθεί και μια επιτροπή στην
οποία συμμετείχαν η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και εκπρόσωποι των καζίνο που προετοίμαζε το θεσμικό
πλαίσιο.
Ελάτε, όμως, που το νέο θεσμικό πλαίσιο εμφανίστηκε γραμμένο από αλλού! Μέσω γνωστού δικηγορικού
γραφείου που είχε προσλάβει το υπουργείο Οικονοµικών του Ευκλείδη Τσακαλώτου!
Όποιος θέλει να διασκεδάσει, πάντως, μπορεί να ρίξει μια ματιά στα σχόλια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
της διαβούλευσης.
Το κορυφαίο είναι το ψήφισμα του Δήμου Μυκόνου από το οποίο πληροφορούμαστε πως η κυβέρνηση
αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για άδεια καζίνο στο νησί χωρίς να ενημερώσει (ούτε
προφορικά!) τη δηµοτική αρχή!

Το «φωτογραφικό» σχέδιο νόµου του τουρισµού
Είναι απίστευτοι, πάντως, στην κυβέρνηση. Κατέθεσαν προς διαβούλευση ένα άλλο σχέδιο νόμου με τον
βαρύγδουπο τίτλο «ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού».
Όποιος το διαβάσει θα διαπιστώσει πως στα περισσότερα άρθρα που υπάρχουν «φωτογραφίες» για
συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών του κλάδου ή αλλαγές σε προηγούμενα νομοσχέδια. Είναι και
αυτή µια τακτική για την ανάπτυξη, η συλλογή τροπολογιών σε ένα ενιαίο «στρατηγικό» κείµενο.

Η Shell φεύγει από την ΕΠΑ Αττικής, αλλά ποιος έρχεται;
Ο πολυεθνικός όμιλος αποσύρεται, όπως όλα δείχνουν από το 49% που κατέχει στην εταιρεία παροχής
αερίου Αττικής (ΕΠΑ Αττικής) με την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως ο έλεγχος της τελευταίας θα περάσει
στην ΔΕΠΑ. Όµως, άλλα καταλαβαίνει κάποιος αν διαβάσει το συµπληρωµατικό µνηµόνιο. Τι γράφει;
Πως μέχρι τον Μάρτιο πρέπει να έχει καταργηθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ΔΕΠΑ
και των εταιρειών παροχής ή διανομής αερίου. Και πως αν φύγει «κάποιος από τους υφιστάμενους
μετόχους» (βλέπε Shell) τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το ποιος θα πάρει το ποσοστό του το έχουν οι
αρχές ανταγωνισµού σε Ελλάδα και Βρυξέλλες, µαζί µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Γι’ αυτό ακούγεται πως η κυβέρνηση αναζητεί μέτοχο μειοψηφίας που θα αποκτήσει το ποσοστό της Shell,
αλλά θα αφήσει την ΔΕΠΑ να κάνει κουµάντο.

16.000 ακίνητα θα αγοράσουν οι τράπεζες
Όπως προκύπτει από τα επικαιροποιημένα πλάνα που συμφώνησαν οι τράπεζες με τον SSM, έχουν το
πράσινο φως του επόπτη για να αποκτήσουν οι τράπεζες την κυριότητα καλών ακινήτων . Οι τράπεζες
λοιπόν έχουν ξεχωρίσει 16.000 ακίνητα. Πρόκειται κυρίως για ακίνητα ειδικών προδιαγραφών υπό την
έννοια ότι είναι επαγγελματικά ακίνητα και κατοικίες πολλών τετραγωνικών, παραθαλάσσιες και αστικές
που κινούνται πάνω από τον μέσο όρο. Αυτά τα ακίνητα προγραμματίζεται να βγουν σε ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς µέσα στο 2018.
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Χ. Φλουδόπουλος: Capital Link - Ποιοι βλέπουν ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα
Υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως εξαιτίας της προόδου του ελληνικού
προγράµµατος , ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία για να υπάρξει σηµαντική ώθηση των επενδύσεων στη
χώρα.
Αυτό εν πολλοίς ήταν το µήνυµα που εξέπεµψαν στις οµιλίες τους οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτών που
συµµετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Δεν έλειψαν ωστόσο
και σηµαντικές παρεµβάσεις επενδυτών που επανέφεραν ως προϋπόθεση για την ανάκαµψη τη σηµαντική
ελάφρυνση του χρέους.
Για παράδειγµα ο J. Kyle Bass, ceo της Hayman Capital Management, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει
διαγραφή χρέους του επίσηµου τοµέα που θα ελαφρύνει το βάρος που επωµίζεται η Ελλάδα, εξέλιξη που
όπως είπε θα ωφελήσει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές οικονοµικής υγείας της χώρας.
Όσοι εµµένουν για λόγους οικονοµικής ιδεολογίας στην αντίθετη άποψη, εξουδετερώνουν τις προοπτικές
οικονοµικής ανάκαµψης και στερούν την ελπίδα για πραγµατική ευηµερία της Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται
χαµηλότερα πλεονάσµατα ώστε η κυβέρνηση να µπορέσει να επενδύσει το 1,5% µε 2% του ΑΕΠ για
παραγωγικές επενδύσεις, τόνισε ο µεγαλοεπενδυτής.
Στο φετινό 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το
παρών έδωσαν πάνω από 1350 συµµετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν 87 οµιλητές ενώ
πραγµατοποιήθηκαν 153 κατ᾽ ιδίαν συναντήσεις εκπροσώπων εισηγµένων αλλά και µη εισηγµένων
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι τοµείς που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ήταν ο τραπεζικός, τα κυβερνητικά και
εταιρικά οµόλογα το real estate, ο τουρισµός, οι υποδοµές, η ναυτιλία και η ενέργεια.
Χαρακτηριστικά στις ενεργειακές προοπτικές και δυνατότητες για επενδύσεις αναφέρθηκε ο πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, ο οποίος σηµείωσε την προοπτική η Ελλάδα να ξεκινήσει εισαγωγές
LNG από τις ΗΠΑ. Επίσης µίλησε για πιθανές επενδύσεις αµερικανικών εταιρειών στην πράσινη ενέργεια,
την ηλεκτροπαραγωγή και του υδρογονάνθρακες. "Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα
πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην
αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας",
τόνισε ο Αµερικανός πρεσβευτής προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται µε την
Ελλάδα στην αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών που προωθούν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
και την κοινή ασφάλεια και ευηµερία.
Στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την κυβέρνηση συµµετείχαν 3 υπουργοί (Τσακαλώτος,
Παπαδηµητρίου, Κουντουρά) ενώ εκτός από την οµιλία του στο forum, o υπουργός οικονοµικών συµµετείχε
σε συνάντηση µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
Συγκεκριµένα στη συνάντηση µε τον κ. Τσακαλώτο συµµετείχαν τα funds Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Τι είπαν οι επενδυτές
Ποια είναι όµως αυτή τη στιγµή η εικόνα που έχουν οι επενδυτές για την ελληνική αγορά; Στην οµιλία του
ο George Katsanos, εταίρος της Levant Partners, χαρακτήρισε το ελληνικό χρηµατιστήριο ως ένα από τα
φθηνότερα χρηµατιστήρια στον κόσµο ενώ πρόσθεσε ότι οι εταιρείες που επιβίωσαν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον συρρίκνωσης της ζήτησης, έλλειψης χρηµατοδότησης και περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων
έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικές και είναι πρωταθλητές στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Katsanos έκανε
λόγο για µια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία που ξεδιπλώνεται για τους επενδυτές.
Ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital, που δραστηριοποιείται στις ιχθυοκαλλιέργειες εκτίµησε
ότι η Ελλάδα έχει µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στον τοµέα το οποίο για να αξιοποιηθεί θα χρειαστεί
η συνεργασία του κράτους, των τραπεζών αλλά και της βιοµηχανίας.
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Ο John Koudounis, CEO της Calamos Investments αναφέρθηκε και εκείνος στις ελπίδες για ελάφρυνση του
χρέους µέχρι το τέλος του 2018. Ο ίδιος έκανε αναφορά στις παλιότερες αλλά και τις νέες επενδύσεις της
Calamos στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στη χώρα.
Αλλά και ο Αντώνης Αχιλλεούδης της Axia Ventures τόνισε ότι οι επενδυτές που εξετάζουν την Ελλάδα
βλέπουν µια χώρα που κατάφερε να περιορίσει σηµαντικά το ρίσκο χώρας και αρχίζει να δείχνει σηµάδια
σταθεροποίησης προσφέροντας αξία σε συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύσεων που δύσκολα εντοπίζονται
σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες µε σκληρό νόµισµα. Επενδυτές που κατανοούν τις δυναµικές της ελληνικές
αγοράς, µπορούν να τοποθετηθούν αναµένοντας περαιτέρω ανάκαµψη της οικονοµίας, τόνισε.
Σηµειώνεται ότι εκτός από τους παραδοσιακούς τοµείς ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, οι υποδοµές, ο
τουρισµός, η ναυτιλία και το real estate φέτος υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τον τοµέα της
βιοµηχανίας και της µεταποίησης.
Ο Γιώργος Τσόπελας της McKinsey & Company αναφέρθηκε στη σηµασία της βιοµηχανίας για την οικονοµία
και τόνισε ότι ο στόχος της επαναβιοµηχανίσης της χώρας είναι από τους βασικούς πλέον για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Θα µπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακή ατµοµηχανή ωθώντας σηµαντικά την
ανάπτυξη της οικονοµίας, ωστόσο χρειάζονται δοµικές αλλαγές, περιλαµβανοµένης και της υιοθέτησης
εθνικής βιοµηχανικής στρατηγικής τόνισε.
Πιστοληπτική αξιολόγηση
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στις οµιλίες τους συγκρατηµένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας
εµφανίστηκαν οι εκπρόσωποι από τους δύο µεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Charles Seville
στέλεχος της Fitch εκτίµησε ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς να δηµιουργηθεί αστάθεια στην
οικονοµία και ότι το 2018 το Eurogroup θα εγκρίνει για την Ελλάδα σηµαντική ανακούφιση του χρέους.
Από την πλευρά της η Elena Duggar της Moody’s τόνισε ότι αναµένει συνέχιση της σηµαντικής ανάπτυξης
της ευρωζώνης την επόµενη διετία προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν την
περιφερειακή άνοδο. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για ανάπτυξη πάνω από το µέσο όρο τα επόµενα
χρόνια για την Ελλάδα υπό τον όρο ότι η εφαρµογή του προγράµµατος θα συνεχιστεί και θα επιστρέψει η
εµπιστοσύνη.
(capital.gr)
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Πάιατ: Δισεκατοµµύρια µπορούν να φέρουν στην Ελλάδα οι ιδιωτικοποιήσεις,
υδρογονάνθρακες, παραγωγή λιγνίτη και ΑΠΕ
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο Αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η
γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον
τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την
αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου. «Η GE Energy
έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες
επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και το όφελος που θα
αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου»
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να
συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές
επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας
ασφάλεια και ευηµερία».
Από τη µεριά του, ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου, ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδα
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών. Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, µε έµφαση τους
τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδοµών, καθώς και στον
αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό.
Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος, ο κ. Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις
οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες και υπογράµµισε καταληκτικά: Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας» σηµείωσε ο κ. Κούτρας.
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Πιτσιλής: Έσοδα 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων
Σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα έχει αποφέρει η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη
αδήλωτων εισοδηµάτων σύµφωνα µε όσα είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Συγκεκριµένα, έχει αποφέρει 711 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα αν και ήταν η λιγότερο ελκυστική για τους
φορολογούµενους, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει προηγούµενες ρυθµίσεις, ήταν αµελητέα.
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
πηγή: enikonomia.gr

https://www.thepressroom.gr/
Publication date: 12/12/2017 08:38
Alexa ranking (Greece): 871
https://www.thepressroom.gr/oikonomia/pos-e-troika-prospathei-na-pagosei-tis-ep...

Πώς η τρόικα προσπαθεί να παγώσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κάλεσε τους ξένους επενδυτές να
σπεύσουν για να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να
διεκδικήσουν το δικό τους «κοµµάτι» από την επικείµενη ανάπτυξη της χώρας. Στη Νέα
Υόρκη και το συνέδριο Capital Link µίλησε και µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας το µήνυµα πως η Ελλάδα έχει επανέλθει και αποτελεί «χώρα της
ευκαιρίας» για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την τιµητική της,
καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟ Ε3
Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο
κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΦΙΑ
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι
έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος» που
πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής

Έρχονται προσλήψεις και έλεγχοι
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα
Νέα Υόρκη, Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη. Ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για
στους πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα». Αναφορικά µε την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού».
Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε :
- Για τις επαφές του µε τους επενδυτές
"Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος την φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και
µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσµα,
µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- Για το πότε θα βγει η Ελλάδα στις αγορές
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι Έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
- Για την παρεµπόδιση των πλειστηριασµών
“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
- Για τον ρόλο του ΔΝΤ και την απόφαση του Φεβρουαρίου για το αν θα παραµείνει ή όχι στο
πρόγραµµα
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
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που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την
έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure
benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
- Για την πιθανότητα επαναδιαπραγµάτευσης των µέτρων 2019-2020 µε ή χωρίς το ΔΝΤ στο
πρόγραµµα
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
- Για τις φήµες περί ναυαγίου της αγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το
ελληνοαµερικανικό fund
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Πηγή: Real.gr
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Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το 2018
Νέα μήνυμα προς την ...
Αθήνα και το αφήγημα περί «καθαρής εξόδου
από τα μνημόνια» έστειλε ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Θεσμούς,
Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Κοστέλο υπογράμμισε ότι o δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι μακρύς και ότι σε
καμία περίπτωση η προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας δεν τερματίζεται
τον Αύγουστο του 2018, με τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος, αλλά ότι θα
απαιτηθούν πολλά ακόμη χρόνια μεταρρυθμίσεων.
«Είναι φανερό ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της
εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει
την ανάγκη να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, σε
μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και σε ενέργειες
για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος».
Ο κ. Κοστέλο, εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης του προγράμματος και εξέφρασε την ελπίδα ότι η υλοποίηση των
προαπαιτούμενων θα ανοίξει τον δρόμο για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του χρέους.
«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη συνάντηση των υπουργών
οικονομικών στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου, και ελπίζω ότι αυτοί τότε θα
ενεργοποιήσουν τις συζητήσεις για την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων που θα
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους».
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε επίσης πως η μεγαλύτερη πρόκληση
για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει
εξαλείψει πολλές οικονομικές ανισορροπίες και έχει σημειώσει υπολογίσιμη πρόοδο στη
θεσμοθέτηση των μεταρρυθμίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούμε νέα προγράμματα για
την Ελλάδα, αλλά εφαρμογή των μέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράμμισε.
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι
δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν τώρα
και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις
εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
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[Η Καθηµερινή]: Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι η «γη της ευκαιρίας»
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους συνέδρους
του Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του.
Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε, µάλιστα, την Ελλάδα «γη της ευκαιρίας», που ανοίγει τις πόρτες της για
εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρήσεις και κάλεσε τους Αµερικανούς επιχειρηµατίες να γίνουν µέρος της
ανάκαµψης της χώρας.
Η Ελλάδα επέστρεψε, τόνισε ο πρωθυπουργός. «Την τελευταία φορά που σας απηύθυνα τον λόγο από αυτό
το συνέδριο», είπε, «προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί και πάλι
η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια».
«Σήµερα», συνέχισε, «είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας
έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα». Στο σηµείο αυτό, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η ανάπτυξη έχει
επιστρέψει, πως ο ρυθµός της αναµένεται να διαµορφωθεί κοντά στο 2% το 2017 (σ.σ. αν και η επίσηµη
πρόβλεψη είναι για ρυθµό 1,6%) και στο 2,5% το 2018, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ε.Ε., ότι η ανεργία έχει
µειωθεί κατά 6 µονάδες, αφότου ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση και οι άµεσες ξένες επενδύσεις έχουν
φτάσει τα 3 δισ. ευρώ το διάστηµα Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2017, αυξηµένες κατά 69% σε σύγκριση µε
το 2016.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Capital Link: Ποιοι βλέπουν ξανά επενδύσεις στην Ελλάδα
Του Χάρη Φλουδόπουλου
Υπάρχουν θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως εξαιτίας της προόδου του ελληνικού
προγράμματος , ωστόσο απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία για να υπάρξει σημαντική ώθηση των επενδύσεων στη
χώρα.
Αυτό εν πολλοίς ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι των ξένων επενδυτών που
συμμετείχαν στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Δεν έλειψαν ωστόσο
και σημαντικές παρεμβάσεις επενδυτών που επανέφεραν ως προϋπόθεση για την ανάκαμψη τη σημαντική
ελάφρυνση του χρέους.
Για παράδειγμα ο J. Kyle Bass, ceo της Hayman Capital Management, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει
διαγραφή χρέους του επίσημου τομέα που θα ελαφρύνει το βάρος που επωμίζεται η Ελλάδα, εξέλιξη που
όπως είπε θα ωφελήσει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές οικονοµικής υγείας της χώρας.
Όσοι εμμένουν για λόγους οικονομικής ιδεολογίας στην αντίθετη άποψη, εξουδετερώνουν τις προοπτικές
οικονομικής ανάκαμψης και στερούν την ελπίδα για πραγματική ευημερία της Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται
χαμηλότερα πλεονάσματα ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να επενδύσει το 1,5% με 2% του ΑΕΠ για
παραγωγικές επενδύσεις, τόνισε ο µεγαλοεπενδυτής.
Στο φετινό 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το
παρών έδωσαν πάνω από 1350 συμμετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν 87 ομιλητές ενώ
πραγματοποιήθηκαν 153 κατ᾽ ιδίαν συναντήσεις εκπροσώπων εισηγμένων αλλά και μη εισηγμένων
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι τομείς που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ήταν ο τραπεζικός, τα κυβερνητικά και
εταιρικά οµόλογα το real estate, ο τουρισµός, οι υποδοµές, η ναυτιλία και η ενέργεια.
Χαρακτηριστικά στις ενεργειακές προοπτικές και δυνατότητες για επενδύσεις αναφέρθηκε ο πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, ο οποίος σημείωσε την προοπτική η Ελλάδα να ξεκινήσει εισαγωγές
LNG από τις ΗΠΑ. Επίσης μίλησε για πιθανές επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στην πράσινη ενέργεια,
την ηλεκτροπαραγωγή και του υδρογονάνθρακες. "Έχουμε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα
πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην
αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων,
παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν
δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας",
τόνισε ο Αμερικανός πρεσβευτής προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την
Ελλάδα στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών που προωθούν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
και την κοινή ασφάλεια και ευηµερία.
Στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την κυβέρνηση συμμετείχαν 3 υπουργοί (Τσακαλώτος,
Παπαδημητρίου, Κουντουρά) ενώ εκτός από την ομιλία του στο forum, o υπουργός οικονομικών συμμετείχε
σε συνάντηση με θεσμικούς επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα στη συνάντηση με τον κ. Τσακαλώτο συμμετείχαν τα funds Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital – Greylock - Hayman Capital –
Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset Management – Prudential Smithcove Capital -Goldentree.
Τι είπαν οι επενδυτές
Ποια είναι όμως αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν οι επενδυτές για την ελληνική αγορά; Στην ομιλία του
ο George Katsanos, εταίρος της Levant Partners, χαρακτήρισε το ελληνικό χρηματιστήριο ως ένα από τα
φθηνότερα χρηματιστήρια στον κόσμο ενώ πρόσθεσε ότι οι εταιρείες που επιβίωσαν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον συρρίκνωσης της ζήτησης, έλλειψης χρηματοδότησης και περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικές και είναι πρωταθλητές στη διαχείριση κρίσεων. Ο κ. Katsanos έκανε
λόγο για µια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία που ξεδιπλώνεται για τους επενδυτές.
Ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital, που δραστηριοποιείται στις ιχθυοκαλλιέργειες εκτίμησε
ότι η Ελλάδα έχει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα το οποίο για να αξιοποιηθεί θα χρειαστεί
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η συνεργασία του κράτους, των τραπεζών αλλά και της βιοµηχανίας.
Ο John Koudounis, CEO της Calamos Investments αναφέρθηκε και εκείνος στις ελπίδες για ελάφρυνση του
χρέους μέχρι το τέλος του 2018. Ο ίδιος έκανε αναφορά στις παλιότερες αλλά και τις νέες επενδύσεις της
Calamos στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στη χώρα.
Αλλά και ο Αντώνης Αχιλλεούδης της Axia Ventures τόνισε ότι οι επενδυτές που εξετάζουν την Ελλάδα
βλέπουν μια χώρα που κατάφερε να περιορίσει σημαντικά το ρίσκο χώρας και αρχίζει να δείχνει σημάδια
σταθεροποίησης προσφέροντας αξία σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων που δύσκολα εντοπίζονται
σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες με σκληρό νόμισμα. Επενδυτές που κατανοούν τις δυναμικές της ελληνικές
αγοράς, µπορούν να τοποθετηθούν αναµένοντας περαιτέρω ανάκαµψη της οικονοµίας, τόνισε.
Σημειώνεται ότι εκτός από τους παραδοσιακούς τομείς ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο
τουρισμός, η ναυτιλία και το real estate φέτος υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τον τομέα της
βιοµηχανίας και της µεταποίησης.
Ο Γιώργος Τσόπελας της McKinsey & Company αναφέρθηκε στη σημασία της βιομηχανίας για την οικονομία
και τόνισε ότι ο στόχος της επαναβιομηχανίσης της χώρας είναι από τους βασικούς πλέον για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακή ατμομηχανή ωθώντας σημαντικά την
ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο χρειάζονται δομικές αλλαγές, περιλαμβανομένης και της υιοθέτησης
εθνικής βιοµηχανικής στρατηγικής τόνισε.
Πιστοληπτική αξιολόγηση
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στις ομιλίες τους συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας
εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι από τους δύο μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο Charles Seville
στέλεχος της Fitch εκτίμησε ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς να δημιουργηθεί αστάθεια στην
οικονοµία και ότι το 2018 το Eurogroup θα εγκρίνει για την Ελλάδα σηµαντική ανακούφιση του χρέους.
Από την πλευρά της η Elena Duggar της Moody’s τόνισε ότι αναμένει συνέχιση της σημαντικής ανάπτυξης
της ευρωζώνης την επόμενη διετία προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν την
περιφερειακή άνοδο. Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για ανάπτυξη πάνω από το µέσο όρο τα επόµενα
χρόνια για την Ελλάδα υπό τον όρο ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα συνεχιστεί και θα επιστρέψει η
εµπιστοσύνη.

Capital Link
Ελλάδα
επενδύσεις
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Η κυβέρνηση αναζητά επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Της Δήµητρας Καδδά
Η κυβέρνηση αναζητεί επενδυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αντλώντας στήριξη από την τεχνική
συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση και παρέχοντας δεσµεύσεις για την εφαρµογή των συµφωνηθέντων.
Από αύριο ωστόσο αρχίζει η επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για την ψήφιση του
Προϋπολογισμού που επισφραγίζει τα μέτρα του 2018 και ήδη συζητείται στη Βουλή αλλά και για μία
καταιγίδα εφαρμοστικών διατάξεων και νομοσχεδίων που πρέπει να κυρωθούν έως τις 11 Ιανουαρίου (που
συνεδριάζει το EWG) για να διασφαλίσει και την πολιτική ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Χθες, ο υπουργός οικονομικών είχε συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα
funds στο περιθώριο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Σήμερα, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση "Ημέρα της
Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης" την οποία διοργανώνει επίσης η Capital Link σε συνεργασία
με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα κληθεί να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας στο
Χρηµατιστήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ξένων funds που είδε ο υπουργός Οικονομικών είναι τα ακόλουθα:
Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital –
Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century –Caxton – Goldentree - Marathon Asset
Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
Ο ΥΠΟΙΚ κατά την χθεσινή ομιλία του αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό που βρίσκεται στο στάδιο της
έγκρισής του από την ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από μια
μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. "Αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών".
Επισήμανε επίσης ότι το επόμενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δημιουργήσει επαρκή
αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα υποστηρίξουν
την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας όσο και των
εταίρων της.
Συνεχής εποπτεία
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των θεσμών από πλευράς Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε και από την Νέα
Υόρκη την θέση του για έναν μακρύ δρόμο μεταρρυθμίσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι η προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας θα ολοκληρωθεί με την προβλεπόμενη λήξη του
προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, επισήµανε.
"Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής των
δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το φορολογικό σύστημα, στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και
του δικαστικού συστήµατος" ανέφερε.
Στην χθεσινή εκδήλωση ομιλητές ήταν και οι Παπαδημητρίου, Πιτσιλής, Κουντουρά, τραπεζίτες και
επικεφαλής µεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και οι επικεφαλής των κλιµακίων των Θεσµών από πλευράς
Ε.Ε (Declan Costello από πλευράς Κoμισιόν, Francesco Drudi από πλευράς ΕΚΤ και Nicola Giammarioli από
πλευράς ESM).
Μήνυμα εξ' αποστάσεως απεύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην "γη της ευκαιρίας
που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις" και καλώντας τους επενδυτές να
γίνουν µέρος της ανάκαµψης της χώρας.
Αλέξης Τσίπρας
επενδύσεις
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ – ΗΠΑ: Δηλώσεις για Επενδύσεις, ΔΝΤ, Χρέος, Πλειστηριασµούς,
Εθνική Ασφαλιστική

Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους υπουργούς
Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Όπως µετέδωσε ο ανταποκριτής του real.gr, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε
ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για τους πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην
κανονικότητα».
Αναφορικά µε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα γίνουν
κινήσεις εντυπωσιασµού».
– ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
“ Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ’ ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος την φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και
µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσµα,
µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
– ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΗΧ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
– ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
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“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
-ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΟΧΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την
έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure
benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
– ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΔΙAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019-2020 ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΝΤ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
– ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
FUND
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
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Θετικο κλιµα και νοτες αισιοδοξιας απο τους Ελληνες τραπεζιτες στο
συνεδριο στη Ν. Υορκη

Θετικό κλίµα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο συνέδριο στη Ν. Υόρκη Share twitter
E-mail Για τροχιά εξοµάλυνσης και κεφαλαιακή ισχυρή θέση των ελληνικών τραπεζών, µίλησαν οι Ελληνες
τραπεζίτες, σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του τραπεζικού συστήµατος. Τι είπαν στο συνέδριο της
Capital Link στη Ν Υόρκη, οι κ.κ. Ν. Καραµούζης και Χρ. Μεγάλου news247 Δεκεµβρίου 12 2017 08:18
Σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αλλά και περιγράφοντας την
καθαρή εικόνα του σήµερα, οι Ελληνες τραπεζίτες, έδωσαν ένα θετικό τόνο κατά τη διάρκεια των οµιλιών
τους, από τη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank και, κ. Νικ. Καραµούζης καθώς
και ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, περιέγραψαν µε αισιοδοξία
τις προοπτικές του κλάδου και µίλησαν για τις προκλήσεις που υπάρχουν.
Συγκεκριµένα, όπως ανέφεραν στο πλαίσιο του 19ο Ετήσιο Cap...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Νέες οµάδες «κρούσης» στήνει η ΑΑΔΕ
Με 700 νέους εφοριακούς και τελωνειακούς ενισχύεται το έµψυχο δυναµικό της Ανεξάρτητης Αρχής.
Αναπροσαρµόζεται η ισχύουσα σχέση για προσλήψεων-αποχωρήσεων. Νέες έµµεσες τεχνικές ελέγχου. Πώς
επηρεάζουν οι αλλαγές στο έντυπο Ε3.
Στην αποτελεσµατική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2018, οι δανειστές
έχουν επενδύσει πολλά. Εκτός από νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές , αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις και
προφίλ οφειλετών µε βάση στοιχεία από κάθε οικονοµική τους δραστηριότητα, απαιτούν αυτή τη φορά και
νέες προσλήψεις. Καλές οι εφαρµογές και το κυνήγι οφειλετών µε σύγχρονα µέσα, αλλά αν δεν µπορούν να
υποστηριχθούν από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό, τα αποτελέσµατα δεν θα µπορέσουν να βελτιωθούν
σηµαντικά. Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εντός του έτους θα πρέπει
να προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν
700 νέες προσλήψεις . Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας
σχέσης προσλήψεων – αποχωρήσεων (µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα , µία
πρόσληψη για κάθε µία αποχώρηση. Ήδη βρίσκεται στον «αέρα» προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 418
θέσεων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στον κλάδο εφοριακών και 130 θέσεων στον κλάδο τελωνειακών, µε
την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και
να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018. Άλλα κόλπα Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ.
Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018 µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου, νέο µοντέλο
συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και
αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από εθνικές και διεθνείς πηγές. Οι αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των ανέλεγκτων υποθέσεων , µπορεί να
δηµιουργούν περιθώριο πολιτικού σχολιασµού για το κλείσιµο χωρίς έλεγχο ακόµα και σοβαρών
υποθέσεων, αλλά βάζουν τα πράγµατα σε νέα τάξη . Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις
δεκαετιών, αλλά θα µπορούν να επικεντρωθούν σε «φρέσκες» υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες
εισπράξεων. Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών , οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών. Με
διευρυµένα εργαλεία και αυξηµένο δυναµικό, το επόµενο έτος έχει όλες τις προοπτικές δυνατών
συγκινήσεων για τους φοροφυγάδες. Μένει να αποδειχθεί...
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Τσακαλώτος: Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο από τα προγράµµατα
προσαρµογής
Οµιλία στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Σε µια σειρά δεδοµένων που αφορούν την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα,
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού και τη
βελτίωση στις εξαγωγές, αναµένεται να αναφερθεί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση
Υπάρχει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων, θα αναφέρει και θα
υπογραµµίσει πως ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την
Ελλάδα. Θα αναφέρει επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την
ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής
κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών» θα τονίσει ο κ.Τσακαλώτος.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις θα αναφέρει και θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία. Σε
όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα πει χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών θα πει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει
την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, θα καταστήσει σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της εκδήλωσης θα έχει συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών και αύριο Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στις 15:45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Θετικό κλίµα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο
συνέδριο στη Ν. Υόρκη
Για τροχιά εξοµάλυνσης και κεφαλαιακή ισχυρή θέση των ελληνικών τραπεζών, µίλησαν οι Ελληνες
τραπεζίτες, σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του τραπεζικού συστήµατος. Τι είπαν στο συνέδριο της
Capital Link στη Ν Υόρκη, οι κ.κ. Ν. Καραµούζης και Χρ. Μεγάλου
news247
Δεκεµβρίου 12 2017 08:18
Για τροχιά εξοµάλυνσης και κεφαλαιακή ισχυρή θέση των ελληνικών τραπεζών, µίλησαν οι Ελληνες
τραπεζίτες, σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του τραπεζικού συστήµατος. Τι είπαν στο συνέδριο της
Capital Link στη Ν Υόρκη, οι κ.κ. Ν. Καραµούζης και Χρ. Μεγάλου
Σκιαγραφώντας την επόµενη µέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αλλά και περιγράφοντας την
καθαρή εικόνα του σήµερα, οι Ελληνες τραπεζίτες, έδωσαν ένα θετικό τόνο κατά τη διάρκεια των οµιλιών
τους, από τη Νέα Υόρκη.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank και, κ. Νικ. Καραµούζης καθώς
και ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, περιέγραψαν µε αισιοδοξία
τις προοπτικές του κλάδου και µίλησαν για τις προκλήσεις που υπάρχουν.
Συγκεκριµένα, όπως ανέφεραν στο πλαίσιο του 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά ισχυρές και τα σχέδια
αναδιάρθρωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κατ΄αρχήν, σύµφωνα µε τον κ. Νικ. Καραµούζη , οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα
stress tests θα είναι "διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες. Και όπως επεσήµανε ο κ. Μεγάλου , οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank, κ. Καραµούζης
τόνισε µεταξύ άλλων τα εξής:
"το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:
· τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
· το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
· τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
· τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
"Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα
ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα
επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που
αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των
µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού".
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Από πλευράς του, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,
µιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη ανέφερε συγκεκριµένα τα εξής:
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων,
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα.
Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Επίσης, οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων
παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα «να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της» και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Εστιάζοντας στο στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ο κ. Μεγάλου το χαρακτήρισε ως τη
«µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί», σύµφωνα µε τον ceo της Πειραιώς.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες
εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των
µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Κατά τον κ. Μεγάλου , ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
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«Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»: Πάγος στο success story
Τσακαλώτου από τους θεσµούς Διαβάστε επίσης :

Στο συνέδριο Capital Link
Τσακαλώτος – Τσίπρας διαφήµισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού στους ξένους κεφαλαιούχους: «Η Ελλάδα αλλάζει, ελάτε να
επενδύσετε» – Ο Έλληνας υπουργός θα κτυπήσει απόψε το κουδούνι λήξης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από την επικείµενη
Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κύριος
Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε
βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει
επανέλθει και «η χώρα της ευκαιρίας» («the land of opportunity») ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από
το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την εικόνα µιας Ελλάδας που
αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της
λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας
και Ανάπτυξης τότε).
Success story οι «θυσίες»
Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο κύριος Τσακαλώτος τόνισε
ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών
των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι
εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος προειδοποιούσε
δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά
χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο
πιο προσφόρος όρος» που πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα
προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση
στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον,
όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους
και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
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Μηνύµατα αισιοδοξίας από την κυβέρνηση µε νεοϋορκέζικο αέρα
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Γιώργος Ευγενίδης
Στη Νέα Υόρκη αυτές τις µέρες γίνεται παρέλαση Ελλήνων αξιωµατούχων. Υπουργοί, τραπεζίτες και λοιποί
οικονοµικοί παράγοντες δίνουν το παρών στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού του Capital Link Forum,
µε τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους να εκπέµπουν µηνύµατα αισιοδοξίας και σταθερότητας, ενόψει και
της συνέχειας, µπροστά από ένα κοινό που αποτελείται από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία.
Τον τόνο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος µπορεί να µην ταξίδεψε στις ΗΠΑ, µιας και σήµερα θα
βρίσκεται στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και στο τέλος της εβδοµάδας στις Βρυξέλλες για
τη Σύνοδο Κορυφής. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του την
Ελλάδα «γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις», καλώντας
τους επενδυτές να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας. «Η ελληνική οικονοµία, µετά από χρόνια
ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2% το 2017, και
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό του 2018 θα είναι στο 2,5%. Το ποσοστό της
ανεργίας έχει µειωθεί κατά 6% από την ηµέρα που αναλάβαµε την κυβέρνηση της χώρας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2017, αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016»,
είπε ο κ. Τσίπρας, υπεραµυνόµενος της βελτίωσης των στοιχείων της οικονοµίας.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε και µια ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι οποίες το
τελευταίο διάστηµα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. «Η απόφασή µας να είναι οι ΗΠΑ επίτιµος
καλεσµένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο
να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις. Από αυτή την άποψη, θα χαρούµε να σας καλωσορίσουµε
στην έκθεση το 2018, προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πριν από αυτό,
το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και θα είναι
προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση. Και θα έχουµε ανάπτυξη,
επενδύσεις και φυσικά, ευηµερία», τόνισε ενδεικτικά ο πρωθυπουργός.
Στο ίδιο µήκος κύµατος της κυβερνητικής αισιόδοξης συγχορδίας εξέπεµψαν τόσο ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος -ο οποίος σήµερα θα χτυπήσει και το καµπανάκι της Wall Street-,
αλλά και ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Task Force
που συγκροτήθηκε, ώστε να διευκολύνει τον συντονισµό δράσεων για την προσέλκυση αµερικανικών
εταιρειών στην Ελλάδα. Ο υπουργός Οικονοµικών υπογράµµισε πως το 2018 σηµατοδοτεί µια καθοριστικής
σηµασίας χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, κάνοντας λόγο για το γνωστό πλέον «clean exit». Βέβαια, ενδιαφέρον έχει
και το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο περιέγραψε ένα πλαίσιο
µεταρρυθµίσεων που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόµα, παρά την τυπική ολοκλήρωση του προγράµµατος
το καλοκαίρι του 2018.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, δεδοµένης και της παρουσίας σειράς εκπροσώπων µεγάλων funds, αλλά και
επενδυτικών οίκων, έχουν οι αναφορές σηµαντικών τραπεζιτών, όπως ο Χρήστος Μεγάλου της Πειραιώς
και ο Νίκος Καραµούζης της Eurobank, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα επικείµενα stress tests των ελληνικών
τραπεζών, το οποίο θα µπορούσε να είναι ένα θέµα αγκάθι για την κυβέρνηση, προδιαγράφοντας
ουσιαστικά την υπέρβαση του σκοπέλου κατά τρόπο επιτυχή-µια συνθήκη που θεωρείται απαραίτητη για
την πραγµατική επιστροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Τα Αστέρια των 4 τροχών"
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Μήνυµα Τσακαλώτου στους επενδυτές Προτεινόµενο
Το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε επίσης ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από
την ολοµέλεια της Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

«Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών
των Ελλήνων πολιτών» τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.

«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές. όσο
και στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος δίνοντας έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η
οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις
θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και
στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως θα είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει
τα τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο
της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την
εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του γραφειοκρατικού
φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους, τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Ακόµη, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δηµιουργήσει
επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα
υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της Ελλάδας
όσο και των εταίρων της.
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Τσακαλώτος: Το Φεβρουάριο η συζήτηση για το χρέος και οι αποφάσεις του
ΔΝΤ
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Την άποψη πως οι επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα εξέφρασε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µιλώντας σε δηµοσιογράφους µετά την ολοκλήρωση του 19ου
Ετήσιου Συνεδρίου Invest in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link.
Ο υπουργός υποστήριξε πως οι συναντήσεις του πήγαν καλύτερα ότι ανέµενε. «Υπάρχει πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι πεπεισµένοι οι επενδυτές όλων των ειδών ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα. Όλοι δεν
συζητάνε πλέον τι έκανε η Κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Έχω δει µια µεγάλη γκάµα
επενδυτών που ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που
επενδύουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά
όλα µε θετικό πρόσηµο. Τους προβληµατίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα», είπε.
Ερωτηθείς για τον ρόλο του ΔΝΤ ο υπουργός είπε πως η αίσθησή του είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. «Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο
καλύπτουµε τα ορόσηµα από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα προαπαιτούµενα του ΔΝΤ. Τώρα πια
ότι έχουν να πουν το έχουν πει», σηµείωσε.
Ο υπουργός είπε πως το Φεβρουάριο θα γίνει η συζήτηση για χρέος και τότε θα ληφθούν οι
αποφάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΔΝΤ για τη χρηµατοδοτική του συµµετοχή. «Το ΔΝΤ
το Φεβρουάριο θα θέλει να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την άλλη την
συζήτηση για το χρέος», είπε και συµπλήρωσε: «Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι στο τελευταίο
Eurogroup ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος. Δεν έχει
παγώσει. Θέλουµε διευκρινίσεις για τα µέτρα που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, θέλουµε να δούµε
τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το
χρέος».
Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει στο EuroWorking Group να λάβει κάτι παραπάνω από τα
5,5 δισ. ευρώ από την τρίτη αξιολόγηση παράλληλα µετά το κλείσιµο των προαπαιτούµενων.
Ερωτηθείς για τους πλειστηριασµούς ο υπουργός ανέφερε πως το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός
ότι υπάρχει προστασία για αυτούς που πρέπει να υπάρχει. «Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης.
Έχουµε βάλει ένα πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018. Δεν σηµαίνει ότι θα τελειώσει τότε η
προστασία. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018», είπε.
Για την επένδυση της Exin στην Εθνική Ασφαλιστική ο υπουργός απάντησε τα εξής: «Εγώ άκουσα τον κ.
Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος µε αυτήν την επένδυση. Ότι κοίταξαν το
περιουσιακό στοιχείο που θα αγόρασουν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και
από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», ανέφερε.
Τέλος, ανέφερε πως η Ελλάδα βγαίνει και δανείζεται από τις αγορές όταν και όπως πρέπει. «Δεν
κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Με αυτό το πρόγραµµα συνεχίζουµε.
Πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους Στέλιο
Παπαδόπουλο που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης
κυβέρνησης που είναι άξιοι αξιοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», είπε.
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PM Tsipras to Capital Link forum: Greece invites foreign investments
Greece will have exited the bailout program in the summer of 2018, Prime Minister Alexis Tsipras said in a videotaped
message to the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York on Monday.
Tsipras said that Greece is in a comeback and that the Greek economy is showing positive signs after years of
recession.
A growth rate of close of 2 pct is expected for 2017, the PM said, while he cited EU Commission estimates that the
growth rate would reach 2.5 pct in 2018. Unemployment has dropped 6 pct since this government came to power, and
foreign direct investments reached 3 billion euros the first 9 months of 2017, up by 69 pct compared to the same
period in 2016.
“All these have led to an overperformance of our fiscal targets,” he said, and made the government “extremely
focused on the next chapter of Greece, the upcoming era beyond austerity and recession.”
Addressing the forum, Tsipras said that “American investors are one of the largest contributors of foreign investments
in Greece so we expect that they will remain as such in light of investment opportunities, in order to make the most
out of our country’s growth potential.”
The decision to make the United States the honored country in the Thessaloniki International Fair “shows our
determination to foster further the business ties of our countries”, he pointed out.
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«Πράσινο φως» από Moody’s και Fitch για την ελληνική οικονοµία!
ελληνική οικονοµία

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Θετικά προσκείµενα προς τις προπτικές της ελληνικής οικονοµίας, εµφανίστηκαν δύο κορυφαία στελέχη
των οίκων αξιολόγησης Moody’s και Fitch, µιλώντας στο Forum που διοργανώνει η Capital Link για την
ελληνική οικονοµία.

Τι λέει η Moody’s για την ελληνική οικονοµία
Όπως υπογράµµισε η Elena Duggar, κορυφαίο στέλεχος του οίκου Moody’s «υπάρχει µια σηµαντική
πιθανότητα στα επόµενα χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις υπό το δεδοµένο ότι το
πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα συνεχίζει να εφαρµόζεται και η εµπιστοσύνη θα
επιστρέψει».
Αναφερόµενη, µάλιστα, στην οικονοµία της Ευρωζώνης υποστήριξε πως θα εµφανίσει ισχυρή ανάπτυξη τα
επόµενα δύο χρόνια.
Χαρακτηριστικά τόνισε: «Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε το 2017 µέσα από την
στήριξη µιας ευνοϊκής νοµισµατικής πολιτικής και της σηµαντικής πιστωτικής βελτίωσης.
Περιµένουµε µια ισχυρή και ευρείας κλίµακας οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα
θα επωφεληθεί από αυτή τη περιφερειακή ανάκαµψη και η ανάκαµψη θα σταθεροποιηθεί µέσω
της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ».

Fitch: Θα βελτιωθεί η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους
Παράλληλα, τις αιτίες για τις οποίες ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθµιση της ελληνικής
οικονοµίας, ανέλυσε ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου.
Όπως τόνισε ο Fitch εκτιµά ότι η βιωσιµότητα του χρέους θα βελτιωθεί, καθώς και ότι η αύξηση του ΑΕΠ
και η δηµοσιονοµική πειθαρχία θα συνεχιστεί.
«Η θετική οπτική της αξιολόγησης αντανακλά την προσδοκία ότι η τρίτη αξιολόγηση του
προγράµµατος του ESM θα ολοκληρωθεί χωρίς να δηµιουργήσει αστάθεια και ότι το Eurogroup
θα δώσει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους εντός του 2018».
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Ένας από τους βασικούς λόγους που ο διεθνής οίκος εµφανίζεται αισιόδοξος είναι η µείωση του πολιτικού
ρίσκου και η σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Fitch εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση για
τη συνέχιση του προγράµµατος.
«Κατά την άποψη µας, το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σταθερό και το ρίσκο ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
αντιστρέψει τα πολιτικά µέτρα του προγράµµατος του ESM είναι περιορισµένο», κατέληξε.
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Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής
Έρχονται προσλήψεις και έλεγχοι

Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνονται 700 νέοι ράµπο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν
επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ, απαιτούν
τώρα και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές
και τις αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις εκτιµούν ότι το κυνήγι των
οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει να υποστηριχθεί από το
απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση
του ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς
αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και
εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος
µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις)
στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης για την κάλυψη στον κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον
κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει
στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής
έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018 µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο
συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την γενικότερη φορολογική
συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες
πληροφορίες από εθνικές και διεθνείς πηγές.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3
αναµένεται πως θα διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως
τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών
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711 εκατ. ευρώ µπήκαν στα ταµεία από την αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων

Το ποσό των 711 εκατ. ευρώ σε φόρους, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης υποβολής απέφερε στα
κρατικά ταµεία η ρύθµιση του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων Γ. Πιτσιλής µιλώντας στο 19ο Annual Capital Link Invest In Greece Forum.
Συγκεκριµένα, ο κ. Πιτσιλής κατά την οµιλία επεσήµανε ότι: «Από τον περασµένο Δεκέµβριο µέχρι το τέλος
του Νοεµβρίου, η Ελλάδα εφαρµόζει το τρίτο κατά σειρά πρόγραµµα εθελοντικής αποκάλυψης
φορολογητέας ύλης τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα σχέδιο που ήταν εξαιρετικά λιγότερο ευνοϊκό από τα
δύο προηγούµενα. Και παρόλα αυτά, αυτό το τελευταίο πρόγραµµα ήταν επιτυχηµένο, καθώς µας έφερε
πάνω από 711 εκατοµµύρια ευρώ φόρων, ενώ τα δύο προηγούµενα προγράµµατα µας είχαν δώσει
ασήµαντα έσοδα».
Δικαιολογώντας την άκρως θετική αυτή εξέλιξη ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. επεσήµανε ότι «η πιθανότητα
ενός φορολογικού ελέγχου βασισµένου σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από συναλλαγές µέσω
τραπεζικών λογαριασµών έγινε µια αξιόπιστη απειλή για εκείνους που είχαν παραµελήσει τις υποχρεώσεις
τους».
Ο κ. Πιτσιλής προχώρησε τονίζοντας ότι το 2018 η Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσει σ’αυτό το δρόµο προωθώντας τις
ακόλουθες δράσεις:
-Την ανάπτυξη τοµεακών έµµεσων µεθόδων ελέγχου για όσους έχουν σκοπίµως ανακριβή λογιστικά βιβλία.
-Την περαιτέρω ανάπτυξη ενός µοντέλου φορολογικής συµµόρφωσης βασισµένου στην ανάλυση κινδύνου
µε διασταυρώσεις στοιχείων βασισµένες στις συµπεριφορές και τη στάση των φορολογουµένων
-Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των πληροφοριών από εγχώριες και διεθνείς πηγές.
-Τον έλεγχο της µεταφοράς αγαθών που εισέρχονται στο έδαφός µας, µε τις νέες συσκευές ακτινογραφίας
που αναπτύσσουµε επί του παρόντος στα σύνορά µας και στους κύριους λιµένες
-Την ανάπτυξη λογισµικού για την ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών σχετικά µε τη διακίνηση αγαθών
εντός της χώρας.
Ο επικεφαλής της Α.Α.Δ.Ε. ισχυρίστηκε εξάλλου ότι υπηρετεί τη φορολογική δικαιοσύνη αναφέροντας ως
παραδείγµατα την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων από την Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών, τη Διαδικασία Αµοιβαίας Συµφωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού
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ενδιαφέροντος µεταξύ της Ελλάδος και άλλων χωρών και την σηµαντική αύξηση των εκταµιεύσεων
επιστροφών φόρου.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή:
- Στις αρχές του 2016, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία προορίζεται να εξετάσει τις προσφυγές
των φορολογουµένων για τους εναντίον τους καταλογισµούς φόρων και προστίµων εξέταζε κάτι
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που υποβάλλονταν ενώπιόν της. Σήµερα, το ποσοστό των
περιπτώσεων που εξετάζονται υπερέβη το 90%. Επίσης, η νοµολογία της Δ.Ε.Δ. έχει πλέον ευθυγραµµιστεί
µε τη νοµολογία των δικαστηρίων, καθιστώντας έτσι πιο δίκαιες από πριν τις κρίσεις της. Επιπλέον, όλες οι
αποφάσεις αυτής της µονάδας δηµοσιεύονται στον ιστότοπό της, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς
εφαρµόζουν τους κανόνες οι φορολογικές αρχές. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σηµαντική µείωση του
αριθµού των φορολογικών υποθέσεων που παραπέµπονται ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά και σε
καλύτερη νοµική στήριξη της θέσης του κράτους για τις υποθέσεις αυτές.
- Μέχρι το 2016 η Ελλάδα δεν διέθετε µια Διαδικασία Αµοιβαίας Συµφωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών
µε άλλες χώρες. Αυτό σήµαινε ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στις Συµβάσεις Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας που συνήψε η Ελλάδα δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν. Καταφέραµε να εισαγάγουµε
ολοκληρωµένη πρωτογενή και δευτερογενή νοµοθεσία που επιτρέπει την εφαρµογή συµφωνιών
ανταλλαγής πληροφοριών.
- Καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για τη µείωση του αποθέµατος των οφειλόµενων επιστροφών
φόρου. Τον Σεπτέµβριο καταβλήθηκαν επιστροφές φόρων ύψους 1,25 δισ. ευρώ, ενώ τους επόµενους µήνες
κάτι περισσότερο από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και λαµβανοµένου υπόψη ότι έχουν εγκριθεί προς
πληρωµή κι άλλα ποσά αλλά οι ενδιαφερόµενοι φορολογούµενοι δεν έχουν ακόµη δηλώσει τους
τραπεζικούς λογαριασµούς τους για την πίστωση των ποσών, το πραγµατικό µέγεθος του «αποθέµατος»
των απλήρωτων επιστροφών είναι µικρότερο από 850 εκατ. ευρώ. Ο στόχος, όπως διευκρίνισε ο Διοικητής
της Α.Α.Δ.Ε. είναι να πληρωθούν όλες οι εκκρεµείς επιστροφές φόρου έως τον Σεπτέµβριο του 2018.
Αναφερόµενος στις κυριότερες από τις δράσεις που έχει ήδη αναπτύξει η Α.Α.Δ.Ε., ο κ. Πιτσιλής ανέφερε
ότι:
«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα διεξοδικό σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής και
συµπλήρωσης δεδοµένων για σχεδόν όλους τους φόρους (φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, ΦΠΑ, παρακρατούµενοι φόροι, φόρος χωρητικότητας), µε εκτεταµένες λειτουργίες
προσυµπλήρωσης δεδοµένων. Πληροφορίες σχετικά µε τους µισθούς, τις συντάξεις, τους
παρακρατούµενους φόρους, τους τόκους και τα διανεµόµενα µερίσµατα υπάρχουν ήδη στη φορολογική
δήλωση. Και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση είναι υποχρεωτική.
Επίσης, διαθέτουµε ένα ευρύ νοµικό πλαίσιο για τη λήψη πληροφοριών τρίτων µερών,
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες.
Προσθέτοντας τις πληροφορίες που µας έρχονται από τις διαδικασίες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών, η ελληνική φορολογική διοίκηση κατατάσσεται στις φορολογικές
διοικήσεις του ΟΟΣΑ µε το υψηλότερο επίπεδο πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της».
Πηγή www.dikaiologitika.gr
https://diulistirio.blogspot.gr
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Πηγή www.dikaiologitika.gr
Ενηµερωθείτε για ότι συµβαίνει µε ένα
στη σελίδα µας.

http://www.palo.gr/
Publication date: 12/12/2017 08:09
Alexa ranking (Greece): 1071
http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/den-teleiwnoyn-oi-metarrythmiseis-to-2018-pag...

"Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018": Πάγος στο success story
Τσακαλώτου από τους θεσµούς
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα
νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο
ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει και "η χώρα της ευκαιρίας"
("the land of opportunity") ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό. Για
να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την εικόνα
µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την τιµητική της,
καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης...
Sport-fm ·

πριν από 39 λεπτά ·
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα!

Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το
ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα!
Επικαιρότητα

Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη
Δείτε περισσότερα: real.gr

http://patrastimes.gr/
Publication date: 12/12/2017 07:58
Alexa ranking (Greece): 1549
http://patrastimes.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce...

Τρέχουν για να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες

Σε πυρετό προετοιµασίας βρίσκονται όλα τα υπουργεία ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των
προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου

Ο στόχος είναι να κλείσουν τα περίπου 70 προαπαιτούµενα που είναι ακόµη ανοιχτά για να τηρηθεί και το
χρονοδιάγραµµα που θέλει την ολοκλήρωση του πριν από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.

Το δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα .
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις για ψήφιση πριν τις εορτές βρίσκονται η διάταξη για τις απεργίες η οποία κατατέθηκε
και στην συνέχεια αποσύρθηκε και µένει σε εκκρεµότητα και η αναµόρφωση των κοινωνικών επιδοµάτων
µε βάση όσα συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Το «χρονικό παράθυρο» για νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι πολύ µικρό . Τούτο διότι χθες ξεκίνησε στην
ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 ( που είναι ένα από τα
προαπαιτούµενα) η οποία θα ολοκληρωθεί µε στις 19 του µήνα . από εκεί µένουν µόνο τέσσερις µέρες πριν
κλείσει η Βουλή.
Μετά τις εορτές θα υπάρχει ένα ακόµη πιεστικό δεκαήµερο από τις 3 µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου για να
ψηφιστούν όπου είναι απαραίτητο τα τελευταία προαπαιτούµενα . Στην λήξη της προθεσµίας που θα
συνεδριάσει για πρώτη φορά τον νέο χρόνο η οµάδα εργασίας της Ευρωζώνης ( Euroworking Group ) για να
εξετάσει την πρόοδο υλοποίησης των προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης . Αν σε αυτήν την
συνεδρίαση η Ελλάδα δεν πάρει την πρώτη έγκριση υλοποίησης των προαπαιτούµενων τα πράγµατα
δυσκολεύουν.
Τούτο διότι πριν την συνεδρίαση του συµβουλίου υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να
υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο για να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης από την Commission Το κείµενο
αυτό µαζί µε την θετική εισήγηση και των ευρωπαίων τεχνοκρατών θα οδηγήσει στην πολιτική απόφαση
για το κλείσιµο της αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης.
Παράλληλα βέβαια µε τις- πιο δύσκολες- νοµοθετικές διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν και όσα θέµατα
αποµένουν και χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα για θεωρηθούν και αυτά
ολοκληρωµένα .
Αν όλα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραµµα η επόµενη δόση του δανείου η οποία σε µεγάλο βαθµό θα
προστεθεί στο αποθεµατικό για µετά το πρόγραµµα αναµένεται να εκταµιευθεί λίγο µετά τα µέσα του
Φεβρουαρίου.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι η «γη της ευκαιρίας»

Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι η «γη της ευκαιρίας»
Προσκλητήριο για επενδύσεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους συνέδρους
του Capital Link Forum, στη Νέα Υόρκη, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του.
Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε, µάλιστα, την Ελλάδα «γη της ευκαιρίας», που ανοίγει τις πόρτες της για
εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρήσεις και κάλεσε τους Αµερικανούς επιχειρηµατίες να γίνουν µέρος της
ανάκαµψης της χώρας.
Η Ελλάδα επέστρεψε, τόνισε ο πρωθυπουργός. «Την τελευταία φορά που σας απηύθυνα τον λόγο από αυτό
το συνέδριο», είπε, «προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής µας στο να βρεθεί και πάλι
η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια».
«Σήµερα», συνέχισε, «είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας
έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα». Στο σηµείο αυτό, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η ανάπτυξη έχει
επιστρέψει, πως ο ρυθµός της αναµένεται να διαµορφωθεί κοντά στο 2% το 2017 (σ.σ. αν και η επίσηµη
πρόβλεψη είναι για ρυθµό 1,6%) και στο 2,5% το 2018, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ε.Ε., ότι η ανεργία έχει
µειωθεί κατά 6 µονάδες, αφότου ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση και οι άµεσες ξένες επενδύσεις έχουν
φτάσει τα 3 δισ. ευρώ το διάστηµα Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2017, αυξηµένες κατά 69% σε σύγκριση µε το
2016. Εξάλλου, ο κ. Τσίπρας επισήµανε ότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ του 2018, κάτι που
σηµατοδοτεί την απόφαση της κυβέρνησης να εµβαθύνει τις διµερείς σχέσεις.
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Τρεχουν για να κλεισουν 70 προαπαιτουµενα σε 20 ηµερες

Τρέχουν για να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες Share twitter E-mail Σε πυρετό προετοιµασίας
βρίσκονται όλα τα υπουργεία ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των προαπαιτούµενων της τρίτης
αξιολόγησης µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου Τάσος Δασόπουλος Δεκεµβρίου 12 2017 07:29
Ο στόχος είναι να κλείσουν τα περίπου 70 προαπαιτούµενα που είναι ακόµη ανοιχτά για να τηρηθεί και το
χρονοδιάγραµµα που θέλει την ολοκλήρωση του πριν από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.

Το δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα .
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Πάγος στο success story από Κοστέλο: Οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν το
2018
Του Κωστή Πλάντζου
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα
νωρίτερα και ο πρωθυπουργός, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό
συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει και «η χώρα της ευκαιρίας» («the land of
opportunity») ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την
τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν
έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τότε).
Success story οι «θυσίες»
Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο
κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Eλλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι
έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια –όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος» που
πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
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Τρέχουν για να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες
Σε πυρετό προετοιµασίας βρίσκονται όλα τα υπουργεία ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των
προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου
Τάσος Δασόπουλος
Δεκεµβρίου 12 2017 07:29
Σε πυρετό προετοιµασίας βρίσκονται όλα τα υπουργεία ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των
προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου
Ο στόχος είναι να κλείσουν τα περίπου 70 προαπαιτούµενα που είναι ακόµη ανοιχτά για να τηρηθεί και το
χρονοδιάγραµµα που θέλει την ολοκλήρωση του πριν από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Το δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα .
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις για ψήφιση πριν τις εορτές βρίσκονται η διάταξη για τις απεργίες η οποία κατατέθηκε
και στην συνέχεια αποσύρθηκε και µένει σε εκκρεµότητα και η αναµόρφωση των κοινωνικών επιδοµάτων
µε βάση όσα συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Το «χρονικό παράθυρο» για νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι πολύ µικρό . Τούτο διότι χθες ξεκίνησε στην
ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 ( που είναι ένα από τα
προαπαιτούµενα) η οποία θα ολοκληρωθεί µε στις 19 του µήνα . από εκεί µένουν µόνο τέσσερις µέρες πριν
κλείσει η Βουλή.
Μετά τις εορτές θα υπάρχει ένα ακόµη πιεστικό δεκαήµερο από τις 3 µέχρι και τις 13 Ιανουαρίου για να
ψηφιστούν όπου είναι απαραίτητο τα τελευταία προαπαιτούµενα . Στην λήξη της προθεσµίας που θα
συνεδριάσει για πρώτη φορά τον νέο χρόνο η οµάδα εργασίας της Ευρωζώνης ( Euroworking Group ) για να
εξετάσει την πρόοδο υλοποίησης των προαπαιτούµενων της τρίτης αξιολόγησης . Αν σε αυτήν την
συνεδρίαση η Ελλάδα δεν πάρει την πρώτη έγκριση υλοποίησης των προαπαιτούµενων τα πράγµατα
δυσκολεύουν.
Τούτο διότι πριν την συνεδρίαση του συµβουλίου υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να
υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο για να συνταχθεί η έκθεση συµµόρφωσης από την Commission Το κείµενο
αυτό µαζί µε την θετική εισήγηση και των ευρωπαίων τεχνοκρατών θα οδηγήσει στην πολιτική απόφαση
για το κλείσιµο της αξιολόγησης και την εκταµίευση της δόσης.
Παράλληλα βέβαια µε τις- πιο δύσκολες- νοµοθετικές διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν και όσα θέµατα
αποµένουν και χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα για θεωρηθούν και αυτά
ολοκληρωµένα .
Αν όλα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραµµα η επόµενη δόση του δανείου η οποία σε µεγάλο βαθµό θα
προστεθεί στο αποθεµατικό για µετά το πρόγραµµα αναµένεται να εκταµιευθεί λίγο µετά τα µέσα του
Φεβρουαρίου.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Η Ελλάδα έχει επανέλθει
«Η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις».
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας. Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που
παρουσιάστηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη
το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτές τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Στο Παρίσι για τη διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίµα ο Τσίπρας
Το πρόγραµµα του πρωθυπουργού
Στο Παρίσι µεταβαίνει σήµερα ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για να πάρει µέρος στις εργασίες της
διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το κλίµα, «One Planet Summit», που διοργανώνει η Γαλλία σε συνεργασία
µε διεθνείς οργανισµούς (ΟΗΕ, Όµιλος Παγκόσµιας Τράπεζας).
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Το πρόγραµµα του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
12:30 Γεύµα εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εµανουέλ Μακρόν, στους ηγέτες και
αρχηγούς κρατών που µετέχουν στις εργασίες της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίµα
15:30 Συµµετοχή στις εργασίες της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίµα.
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Προσλήψεις και νέες οµάδες κρούσης στην ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή

Εκτός από τα ηλεκτρονικά όπλα, οι δανειστές απαιτούν
ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού
Νέες οµάδες κρούσης µε 700 «ράµπο» κατά της φοροδιαφυγής στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων. Οι δανειστές, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά στην αποτελεσµατική λειτουργία της ΑΑΔΕ,
απαιτούν τώρα και νέες προσλήψεις. Εκτός από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις
αυτοµατοποιηµένες κατασχέσεις εκτιµούν ότι το κυνήγι των οφειλετών και των φοροφυγάδων θα πρέπει
να υποστηριχθεί από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενίσχυση του
ελεγκτικού µηχανισµού.
Στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος του µήνα θα πρέπει να
προσληφθούν 28 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700
νέες προσλήψεις. Για το επόµενο έτος µάλιστα, προβλέπεται προσαρµογή της σηµερινής ισχύουσας σχέσης
προσλήψεων – αποχωρήσεων ( µια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, µία πρόσληψη
για κάθε µία αποχώρηση.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί µέσω του ΑΣΕΠ 418 θέσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη στον
κλάδο εφοριακών και 130 θέσεις στον κλάδο τελωνειακών, µε την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγµα προθέσεων για το 2018
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε την
ενεργοποίηση νέων έµµεσων τεχνικών ελέγχου , νέο µοντέλο συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπόψη την
γενικότερη φορολογική συµπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφορικά µε το χρόνο παραγραφής των εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων, µπορεί να οδηγούν στο αρχείο ακόµα και σοβαρές υποθέσεις αλλά βάζουν τα
πράγµατα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαµένοι σε υποθέσεις δεκαετιών αλλά θα µπορούν
να επικεντρωθούν σε φρέσκες υποθέσεις µε µεγαλύτερες πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναµένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Σχετικά Tags

Συµβούλιο της Επικρατείας ΑΑΔΕ

http://eretikos.gr/
Publication date: 12/12/2017 07:41
Alexa ranking (Greece): 1658
http://eretikos.gr/711-zesta-ekat-evro-apo-tin-ikiotheli-apokalypsi-isodimaton/

711 «ζεστά» εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων!

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Σε αυτή την αποκάλυψη προχώρησε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Γιώργος Πιτσιλής στην οµιλία του στο 19ο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που
πραγµατοποιείται από την Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, πρόκειται για την τρίτη ρύθµιση οικειοθελούς αποκάλυψης στη διάρκεια
των τελευταίων δέκα ετών, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία σε αντίθεση µε την ισχνή απόδοση που είχαν οι
δύο προηγούµενες ρυθµίσεις.
Ο Γιώργος Πιτσιλής, µάλιστα, κάλεσε τους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας που συµµετέχουν στο συνέδριο, να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και ιδιαίτερα
αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος που έχει ενταθεί τα τελευταία
χρόνια.
Επεσήµανε δε, την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε βασικούς τοµείς της φορολογικής διοίκησης, ανέφερε τα
αποτελέσµατα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών µεταξύ των φορολογικών αρχών και
των φορολογούµενων. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε, στις αρχές του 2016 είχε εξετασθεί λίγο
περισσότερο από το 50% των υποθέσεων που είχαν υποβληθεί σε αυτήν. Σήµερα, είπε κλείνοντας, το
ποσοστό αυτό έχει φθάσει στο 90%.
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα!
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη
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«Greece is… comeback» -Η γκάφα Τσίπρα στο µήνυµα προσέλκυσης επενδυτών
[βίντεο]
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας.
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Ωστόσο ο πρωθυπουργός δεν απέφυγε το… γλωσσικό ολίσθηµα στα αγγλικά. «Greece is come back… is
here… Greece is come back, is here now».
Δείτε το βίντεο (το ολίσθηµα είναι στο 2:41)

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, από τη µεριά του, µίλησε για τη
νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο
παραγωγικό µοντέλο, φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως
προχωρώντας προς το 2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και
επισήµανε πως η εµπιστοσύνη στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος
όπως και µε την πλήρη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
Ντ. Κοστέλο: Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα
Εξάλλου, θετικά µηνύµατα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την έξοδο της στις αγορές
στέλνουν οι συµµετέχοντες στις εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ του
συνεδρίου εστίασε στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και στις µακροοικονοµικές
προοπτικές της, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο σηµείωσε πως η µεγαλύτερη
πρόκληση για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη. Επισήµανε επίσης πως η Ελλάδα
έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση
των µεταρρυθµίσεων του ESM. «Δεν πρέπει να δούµε νέα προγράµµατα για την Ελλάδα, αλλά εφαρµογή
των µέτρων και των επενδυτικών πρότζεκτ», υπογράµµισε.
Ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική, ενός από τους
σηµαντικότερους παγκόσµιους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είπε πως «βλέπουµε
ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
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στην ώρα τους.
Από την Ελλάδα, ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου, µιλώντας για
τα προβλήµατα που οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση, ανέφερε πως «σταµατήσαµε τις δοµικές
µεταρρυθµίσεις το 2001 και χάσαµε την ανταγωνιστικότητα µας». Επιπλέον, τόνισε πως τα πρωτογενή
πλεονάσµατα δεν διοχετεύονται στην οικονοµία αλλά µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Στο ίδιο πνεύµα συνέχισαν και οι επόµενοι οµιλητές. Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη
επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ Τζόνσον (Henrik
Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για
προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Πηγή: iefimerida.gr
ΕτικέτεςInvest in Greece ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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Τρέχουν για να κλείσουν 70 προαπαιτούµενα σε 20 ηµέρες
Το δύσκολο µέρος είναι η υλοποίηση του 30% από τα ανοιχτά µέτρα και δράσεις για τα οποία απαιτούν
νοµοθετικές ρυθµίσεις πριν θεωρηθούν ολοκληρωµένα .
Στην κατεύθυνση αυτή µετά την άφιξη του υπουργού οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου από το
συνέδριο του Capital Link τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να οριστικοποιούνται νοµοθετικές διατάξεις που θα πρέπει
να ενταχθούν σε κατατεθειµένα νοµοσχέδια ώστε να προλάβουν να ψηφιστούν πριν κλείσει η Βουλή για
τις γιορτές.
Στις πρώτες θέσεις για ψήφιση πριν τις εορτές βρίσκονται η διάταξη για τις απεργίες η οποία κατατέθηκε
και στην συνέχεια αποσύρθηκε και µένει σε εκκρεµότητα και η αναµόρφωση των κοινωνικών επιδοµάτων
µε βάση όσα συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις στην Αθήνα.
Το «χρονικό παράθυρο» για νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι πολύ µικρό . Τούτο διότι χθες ξεκίνησε στην
ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για
Διαβάστε περισσότερα στο NEWS247
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Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη: Θεωρώ ότι το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο πρόγραµµα!
Nέα Υόρκη
Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε
µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη. Ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα» ενώ για
στους πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα». Αναφορικά µε την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι «δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού».
Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Τσακαλώτος απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών δήλωσε :
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
“ Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι
επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η αξιολόγηση
η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει
την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος την φύση της
εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς τα εµπρός και
µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που ενδιαφέρονται
για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν βραχυπρόθεσµα,
µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και
αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους πέντε
επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
“Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ”.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
“Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα
δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία
γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση
πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά
δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε
αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Υπήρχαν
δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει ότι θα
τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για τα
επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει
µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει τα προβλήµατα
που προκύπτουν.
-ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Γιούρογκρουπ ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για το µέτρο που
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αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα
δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει στο
πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stan by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί µε την
έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα structure
benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΔΙAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019-2020 ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΝΤ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης”
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ FUND
“Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο”.
Ο υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της
ηµέρας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19 συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Πηγή: Real.gr
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Τσακαλώτος: το ΔΝΤ θα παραµείνει στο πρόγραµµα
Εγγυηµένη η προστασία των ακινήτων από τους πλειστηριασµούς, για όσους πρέπει, τόνισε ο
Υπ.Οικονοµικών από τη Νέα Υόρκη. Τι είπε για επενδύσεις και έξοδο στις αγορές.
Εγγυηµένη η προστασία των ακινήτων από τους πλειστηριασµούς, για όσους πρέπει, τόνισε ο
Υπ.Οικονοµικών από τη Νέα Υόρκη. Τι είπε για επενδύσεις και έξοδο στις αγορές.
Την εκτίµηση ότι οι Αµερικανοί επενδυτές είναι πεπεισµένοι ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι
ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που
παραχώρησε µετά την οµιλία του στο 19ο Capital Link Ιnvest Greek Forum που διεξήχθη στην Νέα
Υόρκη . Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, συµµετείχε στο συνέδριο µαζί µε τους Υπουργούς Οικονοµίας και
Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Έλενα Κουντουρά.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφερόµενος στο ρόλο του ΔΝΤ προέβλεψε ότι «θα µείνει στο πρόγραµµα», ενώ για
στους πλειστηριασµούς σηµείωσε ότι «επιστρέφουµε στην κανονικότητα». Αναφορικά µε την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ,τόνισε ότι « δεν θα κάνουν κινήσεις εντυπωσιασµού».
Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονοµικών, πάνω σε όλα τα ζητήµατα, όπως τις µεταδίδει ο
ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η υπόλοιπη ελληνική
αντιπροσωπεία. Πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα. Υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι
οι επενδυτές όλων των ειδών, ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το SLA και η
αξιολόγηση η τρίτη για το 2018 νωρίς, και νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η κυβέρνηση,
αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα. Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος
τη φύση της εξόδου από την κρίση, την επόµενη ηµέρα, τις εξελίξεις, είναι µια ατζέντα που κοίταγε προς
τα εµπρός και µε θετικό πρόσηµο. Έχω δει και οι συνάδελφοι έχουν δει µια µεγάλη γκάµα επενδυτών που
ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις που ενδιαφέρονται για µετοχές, που επενδύουν
βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά, αλλά όλα µε θετικό
πρόσηµο και αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία του, αν παρατηρήσατε µε τους
πέντε επενδυτές, σε πολύ καλό κλίµα. Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν περισσότερο οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα”.
- ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι Έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει. Με αυτό το πρόγραµµα
συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε
αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι
αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Διαµορφώνεται ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το
θέµα δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει
προστασία γι’ αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ότι µια προοδευτική
κυβέρνηση πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για
στεγαστικά δάνεια και νοίκι, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια πρέπει να επιστρέψει στην
κανονικότητα και σε αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν το
δάνειό τους. Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018,
δεν σηµαίνει ότι θα τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να
αξιοποιήσει το νόµο για τα επόµενα χρόνια. Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι
µετά το 2018. Έχουµε µιλήσει µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας
που θα επιλύει τα προβλήµατα που προκύπτουν.
-ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και στο τελευταίο Eurogroup ο Ντάισελµπλουµ είπε ότι πρέπει να
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συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για τα µέτρα που
αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017.Θέλουµε να δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και
να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί
να συνεχίσει στο πρόγραµµα. Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι
που θα γίνει αργότερα. Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου
προγράµµατος του ESM. Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα
τα δικά τους και από την άλλη την συζήτηση για το χρέος. Η αίσθησή µου είναι ότι θέλει να παραµένει
στο πρόγραµµα. Να ανανεώσει το stand by arrangement. Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί
µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα Key deliverables από το πρόγραµµα του ESM αλλά και τα
structure benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ. Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει.

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΔΙAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019-2020 ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΝΤ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αυτό δεν είναι της παρούσης. Είναι από τις συζητήσεις που θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ FUND
Νοµίζω ότι το ακούσατε κι από τον ίδιο τον κύριο Κουδούνη (σ.σ CEO της Calamos Ιnvestemets ) σε
συζήτηση πριν από λίγο. Εγώ τον άκουσα να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος από αυτήν την
επένδυση. Είπε ότι κοίταξαν πρώτα το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και ύστερα την οικονοµία
της Ελλάδας και είναι ευχαριστηµένοι και µε τα δύο.
Ο Υπουργός Οικονοµικών στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών και σήµερα Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια ο Ε. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Το Capital Link Invest in Greece Forum είναι ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται για
19η συνεχή χρόνια στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Στο Συνέδριο συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική και
παραδοσιακά το Συνέδριο προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
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Η έξοδος από τα Μνηµόνια δεν είναι παίξε-γέλασε: Τα “µυστικά” ενός
συνεδρίου της Νέας Υόρκης
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το
διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων.
Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από επίσηµα
κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των διεθνών αγορών, από
Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει των Μνηµονίων και των
Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και στη µετα-µνηµονιακή
εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την
Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως,
όταν οµιλούν για πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες» και «παρθένες» οι πολιτικοί
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ως δια µαγείας. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τη σηµερινή
κατάσταση… Δεν βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταµό από τη µία µέρα στην άλλη…
Κυβέρνησαν πριν τα Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι µαζί, πιασµένοι χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ
και Ν.Δ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά δεν είχε
πιστέψει ότι η χώρα ήταν υπό «οικονοµική κατοχή» µετά το πρώτο Μνηµόνιο που υπέγραψε ο εξοχότατος
Γεώργιος Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ολόκληρη την Ευρώπη στο χέρι, αφού ήταν
εκτεθειµένη στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων. Έτσι, τα έκαναν και οι
«σύντροφοι» οι Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την ευκαιρία µίας «δικαίωσης» µε την έξοδο, παρά
το γεγονός ότι φόρτωσαν και αυτοί τη χώρα µε δανεικά.
Ήταν ο µοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ. Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονοµίας µέχρι το 2009, ήταν µέλος των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η άνευ προηγουµένου διαφθορά. Αλλά, είναι µοιραίος για
τη διαχείριση της κρίσης. Όπως έγραψα και στο βιβλίο µου, «Τρόικα, ο δρόµος προς την καταστροφή»,
τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο ολκής, και είχε την ατυχία να διαθέτει …οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο και
η χώρα «σπάει τα δεσµά», αλλά την ίδια στιγµή εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για µετά την 1η
Αυγούστου όταν εκπνεύσει το παρόν Μνηµόνιο.
Ο τρόµος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη κατάσταση της οικονοµίας είναι αυτός: ανησυχούν
µην αρχίσουν οι διορισµοί και οι αυξήσεις. Θα είναι λένε τορπίλη στα θεµέλια της οικονοµίας. Ο καθένας
έχει τις απόψεις του, άρα δικαιούµαι και εγώ: Διορισµοί δεν χρειάζονται -είναι ήδη πολλοί οι δηµόσιοι
υπάλληλοι- αλλά µία µικρή αύξηση πρέπει να γίνει. Έστω και σαν επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού
λαού. Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο του 2010 είναι απερίγραπτο. Τα Μνηµόνια µετέτρεπαν
τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα πράγµατα…
Η Ελλάδα, όπως ακούσαµε, βγαίνει από τα Μνηµόνια, αλλά απαιτείται σύνεση. Και αγάπη για την Πατρίδα.
Δεν φτάνει να είµαστε Έλληνες, ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάµε την Ελλάδα. ‘Η αν θέλετε,
πρέπει να αγαπήσουµε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουµε όπως ο διάολος το λιβάνι νέα εµπλοκή µε το
ΔΝΤ και τους χωρίς αισθήµατα µηχανισµούς των Ευρωπαίων.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, όπως και τα υπόλοιπα
κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, πρέπει να σχηµατίσουν µέτωπο για τη σωτηρία της οικονοµίας και να
προστατεύσουν την Ελλάδα από τους άρπαγες γείτονες της, µε επικεφαλής την Τουρκία… Μόνο έτσι ίσως
ξεχάσουν οι πολίτες τα ανοµήµατα και τις ευθύνες των πολιτικών.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σ’ αυτό το συνέδριο ειπώθηκε και µία αλήθεια, που στην Ελλάδα δεν µας αρέσει να την
ακούµε. Μπροστά στον κίνδυνο, στην Κύπρο είναι όλοι ενωµένοι. Η βοήθεια που έδωσε στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ο αρχηγός του Δηµοκρατικού Κόµµατος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν µπορεί να
περιγραφεί µε λόγια. Έστω και αν βρισκόταν στην αντιπολίτευση φέρθηκε υπεύθυνα. Μία ήταν η επιλογή
των Κυπρίων: Η άµεση έξοδος από τα Μνηµόνια. Και η συνεργασία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης (εκτός
του ΑΚΕΛ που φέρει τη βασική ευθύνη για την τραγωδία της οικονοµίας) ήταν άψογη.
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Γιατί στην Ελλάδα δεν µπορούµε να δούµε την ίδια υπευθυνότητα µεταξύ των κοµµάτων; Διότι λένε πως
όταν έρθουν στην εξουσία θα τα κάνουν καλύτερα από τους προηγούµενους, και στο τέλος τα κάνουν
χειρότερα… Βασικά τα κάνουν σαλάτα ή τα κάνουν σαν τα …µούτρα τους. Η έξοδος από τα Μνηµόνια
προϋποθέτει αλληλοκατανόηση και όχι σαµποτάζ…
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ΒΙΝΤΕΟ-ΓΕΛΑΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΑΛΙ! Τσίπρας σε αµερικάνους: «Greece is…..»
«Χώρα της ευκαιρίας», η οποία «έχει ανοιχτές θύρες για επενδύσεις µεγάλης απόδοσης»,
χαρακτήρισε την Ελλάδα ο πρωθυπουργός, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το ετήσιο επενδυτικό
forum της Capital Link, που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη.
«Greece is comeback… Greece is comeback, is here now» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, απευθυνόµενος
στα αγγλικά στους ξένους επενδυτές αντιγράφοντας προφανώς…
κάποια ατάκα από τον κινηµατογράφο, η οποία του άρεσε τόσο πολύ που την είπε 2 φορές…
Δείτε στο βίντεο το ηρωικό Greece is comeback µετά το 2:30
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: «Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των «επενδυτών» η Ελλάδα
«Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο
πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο επιχειρηµατικό συνέδριο της
«Capital Link», στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους «επενδυτές» να έρθουν στη χώρα.
Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα «σηµαντικά αποτελέσµατα» που έφερε η κυβέρνησή του, όπως ότι η
οικονοµία «µετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά», ότι υπάρχει «υπεραπόδοση» στους
δηµοσιονοµικούς στόχους, ότι έχει ενισχυθεί η «βιωσιµότητα» των ελληνικών επιχειρήσεων, ότι οι άµεσες
ξένες επενδύσεις στο εννεάµηνο του 2017 «είναι αυξηµένες κατά 69% συγκριτικά µε το 2016», κ.λπ.
Επίσης, τόνισε ότι «το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα προσαρµογής και
θα είναι προσηλωµένη στο επόµενο βήµα, στην εποχή µετά τη λιτότητα και την ύφεση». Φτάνοντας στο
«ψητό», υπογράµµισε πως «η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες
επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της».
Απευθυνόµενος ειδικά στους Αµερικανούς «επενδυτές», τους ζήτησε να αξιοποιήσουν τις «επενδυτικές
ευκαιρίες» στην Ελλάδα, εκφράζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης «να χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές
διµερείς σχέσεις» µε τις ΗΠΑ. Επίσης, υπενθύµισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι «επίτιµος καλεσµένος» στη ΔΕΘ του
2018, «προκειµένου να εξερευνήσουµε το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον».
Πηγή: Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
12/12 03:48
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Κάλεσµα Τσίπρα στους επενδυτές να έλθουν Ελλάδα
Κάλεσµα στους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα µας απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
στέλνοντας το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα, να κλείσει το κεφάλαιο της λιτότητας
και να µπει σε µια εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων.
Η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να γίνετε µέρος της, τόνισε σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά
του που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη
Νέα Υόρκη το Capital Link.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι θυσίες έχουν αποδώσει, η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει εξέλθει από το πρόγραµµα, διαµηνύοντας πως η
χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για εξαιρετικές κερδοφόρες επενδύσεις.
Επισήµανε πως η ελληνική οικονοµία µετά από πολλά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ανακάµπτει και πάλι
και τα επιτεύγµατα είναι προφανή. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται, όπως είπε, να κλείσει στο 2% το 2017 και στο 2,5% για το 2018,
στη µείωση της ανεργίας κατά 6% από το 2015, οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση, και στην αύξηση των
άµεσων ξένων επενδύσεων. «Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών µας
στόχων», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.
Απευθυνόµενους σε Αµερικανούς επενδυτές, είπε πως αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
συντελεστές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να είναι οι ΗΠΑ τιµώµενη χώρα στη ΔΕΘ το 2018,
δείχνει την αποφασιστικότητά µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους επιχειρηµατικούς δεσµούς των χωρών
µας. Από την άποψη αυτή, σηµείωσε, «θα σας καλωσορίσουµε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέµβριο του 2018, για να διερευνήσουµε τις επερχόµενες επενδυτικές ευκαιρίες σε περιβάλλον φιλικό
προς τις επιχειρήσεις».
Στο ίδιο µήκος κύµατος ο υπουργός Οικονοµίας Δηµήτρης Παπαδηµητρίου µίλησε για τη νέα εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, υπογραµµίζοντας πως καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο,
φιλικό προς τις επενδύσεις και προσανατολισµένο στις εξαγωγές. Συµπλήρωσε πως προχωρώντας προς το
2018, οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαφαίνονται πιο θετικές και επισήµανε πως η εµπιστοσύνη
στην οικονοµία θα ενισχυθεί µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος όπως και µε την πλήρη
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
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Σε Νέα Υόρκη και Κίνα οι επαφές για επενδυτές στην ενέργεια - Ζητούµενο οι
προδιαγραφές των επικείµενων διαγωνισµών
Τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές του ενεργειακού κλάδου ανέλυσαν χθες 11/12/2017 στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι κ.κ. Εµµαννουήλ Παναγιωτάκης και Γρηγόρης Στεργιούλης. Για πρώτη
φορά η παρουσίαση των κινήσεων της ΔΕΗ στο Φορουµ της Capital Link έγινε µε κλεισµένη συµφωνία µε
τους Θεσµούς για πώληση µιονάδων. Η ΔΕΗ έχει δύο άξονες, όπως αναφέρθηκε, ο ένας αφορά στην
πώληση των λιγνιτικών και ο δεύτερος στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών. Ο στόχος για προβολή
του προγράµµατος πώλησης λιγνιτικών µονάδων στις ΗΠΑ βρισκόταν στα αρχικά πλάνα της ΔΕΗ, αφού
στις ΗΠΑ υπάρχουν µεγάλες µονάδες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς παράγονται
περισσότεροι από 70 εκατ τόνοι σε ετήσια βάση και είναι η δεύτερη χώρα σε παραγωγή µετά την
Γερµανία. Το µεγαλύτερο ορυχείο Freedom Mine βρίσκεται στη Βόρεια Ντακότα και τα 5 µεγαλύτερα
λιγνιτωρυχεία είναι τα εξής: Robert W Scherer Power Plant µε 3,520 ΜW, Gibson Generating Station...
Worldenergynews.gr ·

πριν από 28 λεπτά ·
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[Πρώτο Θέµα]: «Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»: Πάγος στο success
story Τσακαλώτου από τους θεσµούς
Τσακαλώτος – Τσίπρας διαφήµισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού στους ξένους
κεφαλαιούχους: «Η Ελλάδα αλλάζει, ελάτε να επενδύσετε» – Ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών θα κτυπήσει απόψε το κουδούνι της λήξης από το «µπαλκόνι» του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές , ο
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link.
Λίγη ώρα νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το
οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό συνέδριο , έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει
επανέλθει και «η χώρα της ευκαιρίας» (“the land of opportunity”) ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για
κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την
τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν
έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τότε).
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε -Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Κοστέλο: Mακρύς ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων – Δεν τελειώνουν µε το
κλείσιµο του µνηµονίου
Μήνυµα ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν θα ολοκληρωθούν µε το κλείσιµο του τρίτου µνηµονίου έστειλε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου
διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε
τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαϊος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο
για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Από την πλευρά του ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική,
είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ
Τζόνσον (Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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«Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»: Πάγος στο success story
Τσακαλώτου από τους θεσµούς
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών θα κτυπήσει απόψε το κουδούνι της λήξης από το «µπαλκόνι» του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα
νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο
ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει και «η χώρα της ευκαιρίας»
("the land of opportunity") ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την
τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν
έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τότε).
Success story οι «θυσίες»
Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο
κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι
έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος» που
πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Πηγή: Protothema.gr
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Πολλά χρόνια θα διαρκέσουν οι... µεταρρυθµίσεις ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Δηλώσεις ΚοστέλοΠολλά χρόνια θα διαρκέσουν οι... µεταρρυθµίσεις
12/12/2017

Η ολοκλήρωση του τρίτου µνηµονίου δε θα σηµάνει και το τέλος των µεταρρυθµίσεων, τόνισε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο.
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link, δήλωσε ότι αν και η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει
σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η
βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για
πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαϊος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο
για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Την ίδια ώρα, την ανάγκη να συµφωνήσουν Ελλάδα και Ευρωπαίοι σε ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης της
εξόδου και µίας «συνεργαστικής σχέσης» µετά το πρόγραµµα, επισηµαίνει η Deutsche Bank
υπογραµµίζοντας ότι η εξεύρεση ισορροπίας µέσα από ένα συνδυασµό συµβιβασµών, θα επέτρεπε και στην
Ελλάδα και την Ευρώπη να κάνουν λόγο για «επιτυχία». Προειδοποιεί ότι «οι προοπτικές για το 2018
παραµένουν θετικές, αλλά ο δρόµος προς την οµαλοποίηση θα παραµείνει µακρύς και δύσκολος».
Η επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα τον Αύγουστο του 2018 είναι το βασικό σενάριο της
Deutsche Bank, όπως αναφέρει σε ειδική έκθεσή της, µε τίτλο: «Η Ελλάδα το 2018: Επιτέλους κάποιο φως
στην άκρη του τούνελ».
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Πολλα χρονια θα διαρκεσουν οι... µεταρρυθµισεις

Δηλώσεις ΚοστέλοΠολλά χρόνια θα διαρκέσουν οι... µεταρρυθµίσεις12/12/2017
Η ολοκλήρωση του τρίτου µνηµονίου δε θα σηµάνει και το τέλος των µεταρρυθµίσεων, τόνισε ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο.
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link, δήλωσε ότι αν και η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει
σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η
βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για
πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαϊος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Σε Νέα Υόρκη και Κίνα οι επαφές για επενδυτές στην ενέργεια - Ζητούµενο οι
προδιαγραφές των επικείµενων διαγωνισµών

Έντονες διεργασίες ενόψει του market test
Τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές του ενεργειακού κλάδου ανέλυσαν χθες 11/12/2017
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη οι κ.κ. Εµµαννουήλ Παναγιωτάκης και Γρηγόρης
Στεργιούλης.
Για πρώτη φορά η παρουσίαση των κινήσεων της ΔΕΗ στο Φορουµ της Capital Link έγινε µε κλεισµένη
συµφωνία µε τους Θεσµούς για πώληση µιονάδων.
Η ΔΕΗ έχει δύο άξονες, όπως αναφέρθηκε, ο ένας αφορά στην πώληση των λιγνιτικών και ο δεύτερος
στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών.
Ο στόχος για προβολή του προγράµµατος πώλησης λιγνιτικών µονάδων στις ΗΠΑ βρισκόταν στα αρχικά
πλάνα της ΔΕΗ, αφού στις ΗΠΑ υπάρχουν µεγάλες µονάδες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, καθώς
παράγονται περισσότεροι από 70 εκατ τόνοι σε ετήσια βάση και είναι η δεύτερη χώρα σε παραγωγή µετά
την Γερµανία.
Το µεγαλύτερο ορυχείο Freedom Mine βρίσκεται στη Βόρεια Ντακότα και τα 5 µεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία
είναι τα εξής: Robert W Scherer Power Plant µε 3,520 ΜW, Gibson Generating Station µε 3,340 MW, Monroe µε
3,280 MW, Βowen µε 3,202 ΜW και John E Amos µε 2,933 MW.
Υπάρχουν φυσικά και άλλα, σε γενικές γραµµές θα απαιτηθούν πολύ ευνοικές προυποθέσεις για να
καταθέσει αµερικανικό λιγνιτωρυχείο δεσµευτικές προτάσεις για την Ελλάδα.
Όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η υποεπένδυση που υπάρχει σε συνδυασµό µε το ενεργειακό έλλειµµα που
θα προκύψει αν βγουν από το σύστηµα Αµύνταιο και Καρδιά καθιστούν τον λιγνίτη ακόµα και τώρα
υπολογίσισµο σαν επένδυση και αναγκαίο για την ελληνική οικονοµία.
Τα ερωτήµατα που βάζουν οι ξένοι είναι οι όροι, οι προυποθέσεις και τα κεφάλαια που θα
απαιτηθούν.
Παράλληλα αναπτύχθηκε το πρόγραµµα για τις ανανεώσιµες πηγές, όπου και εκεί η ΔΕΗ αναζητεί
συµµάχους για επεκτατικές κινήσεις και στα ευρύτερα Βαλκάνια.
Ο CEO των Ελληνικών Πετραλαίων Γρηγόρης Στεργιούλης ανέλυσε το επενδυτικό πρόγραµµα των
ΕΛΠΕ και τους στόχους για τους υδρογονάνθρακες.
Τα Ελληνικά Πετρέλεια εξάλλου αποτελούν και στόχο του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, όταν θα ωριµάσουν
οι συνθήκες για πώληση του πακέτου του δηµοσίου του 35% ή µικροτέρου ποσοστού αυτού.
Κατεδείχθη ότι ο ο ενεργειακός τοµέας εξασφαλίζει στρατηγικές προοπτικές για την Ελλάδα και διαθέτει
επενδυτικές ευκαιρίες.
Παρά το γεγονός ότι για την ΔΕΗ είναι πρώιµο να εκδηλωθεί αξιόπιστο ενδιαφέρον πριν ανακοινωθούν οι
επίσηµες προδιαγραφές του διαγωνισµού και υπάρξει εικόνα και των αποτιµήσεων, η "παλιά οικονοµία"
των ΗΠΑ µπορεί υπό όρους να εξετάσει τις προοπτικές των πακέτων που θα βγουν προς πώληση.
Την ίδια ώρα στην Κίνα έχουν βρεθεί επίλεκτα µέλη της ΡΑΕ που λαµβάνουν µέρος σε
επενδυτικό φόρουµ.
Οι Κινέζοι παραµένουν φαβορί αν φυσικά οι Βρυξέλλες επιβεβαιώσουν τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει
στους Έλληνες παράγοντες για πράσινο φως, όµως ενδέχεται να κατέβουν και σε συνεργασία µε ελληνικές
επιχειρήσεις.
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Όλες οι κινήσει αυτές αποτελούν µια εντατική προεργασία για το market test και αναζήτηση επενδυτικών
επαφών, καθώς ο στόχος είναι να υπάρξει ανταπόκριση όσο το δυνατόν ισχυρότερων παικτών σε πρώτη
φάση , µε δεδοµένο ότι το market test θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου.
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Δεκέµβριος 2017 05:21
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: «Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των «επενδυτών» η Ελλάδα
«Γη της ευκαιρίας» για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο
πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στο επιχειρηματικό συνέδριο
της «Capital Link», στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους «επενδυτές» να έρθουν στη χώρα.
Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα «σημαντικά αποτελέσματα» που έφερε η κυβέρνησή του, όπως
ότι η οικονομία «μετά από χρόνια ύφεσης, αναπτύσσεται ξανά», ότι υπάρχει «υπεραπόδοση»
στους δημοσιονομικούς στόχους, ότι έχει ενισχυθεί η «βιωσιμότητα» των ελληνικών
επιχειρήσεων, ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο εννεάμηνο του 2017 «είναι αυξημένες κατά
69% συγκριτικά με το 2016», κ.λπ.
Επίσης, τόνισε ότι «το καλοκαίρι του 2018 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα
προσαρμογής και θα είναι προσηλωμένη στο επόμενο βήμα, στην εποχή μετά τη λιτότητα και
την ύφεση». Φτάνοντας στο «ψητό», υπογράμμισε πως «η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πόρτες
της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις. Η ανάκαμψη της Ελλάδας είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε μέρος της».
Απευθυνόμενος ειδικά στους Αμερικανούς «επενδυτές», τους ζήτησε να αξιοποιήσουν
τις «επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα, εκφράζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης «να
χτίσουμε ακόμη πιο βαθιές διμερείς σχέσεις» με τις ΗΠΑ. Επίσης, υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι
«επίτιμος καλεσμένος» στη ΔΕΘ του 2018, «προκειμένου να εξερευνήσουμε το φιλικό
επιχειρηματικό περιβάλλον».
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούµε συνδεθείτε.
Έχουµε online 18 επισκέπτες και 0 µέλη.
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«Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»: Πάγος στο success story
Τσακαλώτου από τους θεσµούς
Στο συνέδριο Capital Link

Τσακαλώτος - Τσίπρας διαφήµισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού στους
ξένους κεφαλαιούχους: «Η Ελλάδα αλλάζει, ελάτε να επενδύσετε» - Ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών θα κτυπήσει απόψε το κουδούνι της λήξης από το
«µπαλκόνι» του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link.
Λίγη ώρα νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το
οποίο µεταδόθηκε στο ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει
και «η χώρα της ευκαιρίας» ("the land of opportunity") ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις από το εξωτερικό.

Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την
τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν
έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τότε).

Success story οι «θυσίες»

Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο
κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και
ότι έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος»
που πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή
Ακολουθήστε µα ς στα
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΗΠΑ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ: «Γη της ευκαιρίας» για το κεφάλαιο, µε
«λίπασµα» την αντιλαϊκή πολιτική
«Η γη της ευκαιρίας ανοίγει τις πύλες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις. Η ανάκαµψη της Ελλάδας είναι εδώ
και σας καλεί να γίνετε µέρος της».

Από το Συνέδριο
Από το Συνέδριο "Capital Link"

Αυτό είναι το «µήνυµα» που απέστειλε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, µε αποδέκτες τους «επενδυτές» από
τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της «Capital Link» στη Νέα Υόρκη. Καλώντας τους
«επενδυτές» να εκµεταλλευτούν το «γόνιµο» έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής και των µέτρων που έχουν
προηγηθεί, όσο και αυτό αυτών που θα ακολουθήσουν, ο Αλ. Τσίπρας, στο µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα που
απέστειλε:
-- Εσπευσε να διαβεβαιώσει τους «επενδυτές» πως «όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην υπεραπόδοση
των δηµοσιονοµικών στόχων», καθώς επίσης και στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων.
-- Τόνισε ότι «οι Αµερικανοί επενδυτές είναι από τους επενδυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στις
ελληνικές επιχειρήσεις, εποµένως αναµένουµε ότι θα παραµείνουν οι επενδυτικές ευκαιρίες ώστε να
εκµεταλλευτούµε όσο δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας».
-- Αναφορικά µε το «έργο» που ήδη έχει επιτελέσει η κυβέρνησή του, σηµείωσε: «Την τελευταία φορά που
σας απηύθυνα το λόγο από αυτό το συνέδριο, προσπάθησα να σας δείξω την αφοσίωση της κυβέρνησής
µας στο να βρεθεί και πάλι η Ελλάδα εντός τροχιάς και να σας καλέσω να συµµετάσχετε σε αυτή την
προσπάθεια». Σήµερα, όπως διαβεβαίωσε, «είµαι σε θέση να πω ότι οι προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης και της κοινωνίας έχουν φέρει σηµαντικά αποτελέσµατα».
Σε ό,τι αφορά την εµβάθυνση των ελληνοαµερικανικών σχέσεων - µε φόντο βέβαια, και τους οξυµένους
γεωπολιτικούς ανταγωνισµούς στην ευρύτερη περιοχή - ο Αλ. Τσίπρας σηµείωσε πως «η απόφασή µας να
είναι οι ΗΠΑ επίτιµος καλεσµένος στη ΔΕΘ σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητά µας όσον αφορά στο να
χτίσουµε ακόµη πιο βαθιές διµερείς σχέσεις».
Το «νέο τοπίο» των ανταγωνισµών
«Η Ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ήταν το θέµα της οµιλίας του πρέσβη των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Τζ. Πάιατ στο ίδιο συνέδριο, που επιβεβαίωσε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον αµερικανικών
µονοπωλίων εκδηλώνεται σε ολόκληρη την προσφερόµενη γκάµα της Ενέργειας, λέγοντας πως τα
ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε για την ανάπτυξη Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
ΕΕ «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν
και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Χωρίς τέλος παλιά και νέα µέτρα
Θέµα ηµερών είναι πλέον η επίσηµη επισφράγιση του «συµπληρωµατικού µνηµονίου» της κυβέρνησης
µε την πλευρά της Ευρωζώνης, αλλά και η σύνταξη της νέας «έκθεσης συµµόρφωσης» που θα ετοιµάσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της επόµενης συνεδρίασης του Γιούρογκρουπ, στις 22 Γενάρη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη έχουν ξεκινήσει και οι συζητήσεις αναφορικά µε την επόµενη (4η) «αξιολόγηση»,
µε τα 82 ακόµη «προαπαιτούµενα», σε συνέχεια βέβαια των παρεµβάσεων του κύκλου της 3ης
«αξιολόγησης» και των σχετικών νοµοσχεδίων που αναµένεται να κατατεθούν στη Βουλή σε «δόσεις»
µέσα στο Δεκέµβρη, αλλά και στις αρχές του Γενάρη.
Την ίδια ώρα, τα αντιλαϊκά µέτρα που ενσωµατώνονται στον κρατικό προϋπολογισµό για το 2018
αποτελούν το προανάκρουσµα για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν και µάλιστα σε µεσοπρόθεσµο
ορίζοντα, τουλάχιστον για την περίοδο µέχρι το 2022, δηλαδή για τουλάχιστον µια 4ετία µετά την τυπική
λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Το «συµπληρωµατικό µνηµόνιο» µε τη σειρά του, εµπεριέχει και την πρόσθετη «ρήτρα» του ΔΝΤ σχετικά µε
την ταχύτερη κλιµάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής για την περίπτωση που δεν «βγαίνουν» οι στόχοι γύρω
από τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
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Σε κάθε περίπτωση, οι αντιλαϊκοί στόχοι θα ενσωµατωθούν στο νέο «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής» 2019 - 2022, που αναµένεται να κατατεθεί την άνοιξη του 2018, ως
πρόσθετη «δικλείδα ασφαλείας».
Χαρακτηριστικές σε αυτό το επίπεδο είναι και χτεσινές παρεµβάσεις στελεχών του κουαρτέτου, στο
πλαίσιο του συνεδρίου της «Capital Link».
Ειδικότερα:
- Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ντ. Κοστέλο υπογράµµισε: «Είναι εµφανές ότι µια
βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών
µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος».
- Ο εκπρόσωπος του ESM, Ν. Γκιαµαρόλι, επιβεβαίωσε ότι «µε δάνεια προς την Ελλάδα που λήγουν σε
πάνω από 40 χρόνια, η δέσµευσή µας προς την Ελλάδα και τα οφέλη από τους προνοµιακούς όρους
δανεισµού θα ξεπεράσουν χρονικά το πρόγραµµα», και όπως είπε «ο ESM είναι ένας µακροπρόθεσµος
εταίρος για την Ελλάδα».
- Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση εκπροσώπου του «οίκου αξιολόγησης» «Fitch». Οπως είπε, από
τους βασικούς λόγους «αισιοδοξίας» για την επόµενη περίοδο είναι η «µείωση του πολιτικού ρίσκου»
και η «σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό», καθώς ο «Fitch» εκτιµά ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων «µεταρρυθµίσεων», γεγονός που αποτελεί «εγγύηση
για τη συνέχιση του προγράµµατος».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευ. Τσακαλώτος, στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου στις
ΗΠΑ, είχε σειρά επαφών µε διοικήσεις «επενδυτικών χαρτοφυλακίων» και funds, µε άξονα βέβαια και το
ενδιαφέρον για ελληνικά κρατικά οµόλογα.
Σενάρια συνεργασιών για την «επόµενη µέρα»
Από την πλευρά του, ο γερµανικός τραπεζικός όµιλος «Deutsche Bank», σε έκθεση αναφορικά µε την
Ελλάδα, µεταξύ άλλων εστιάζει στην «πολιτική σταθερότητα που, σε συνδυασµό µε µια σταθερή
δηµοσιονοµική στάση, θα προωθήσει µια περαιτέρω ανάκαµψη στην καταναλωτική και επιχειρηµατική
εµπιστοσύνη».
Αναφορικά δε µε τα σενάρια για µελλοντικές κυβερνητικές συνεργασίες, σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Με
τη σηµερινή κυβέρνηση να νοµοθετεί ένα αναλογικό εκλογικό σύστηµα, το οποίο θα ισχύσει από τις
µεθεπόµενες εκλογές, το πολιτικό σύστηµα της Ελλάδας ίσως πρέπει να συνηθίσει σε έναν πιο
συνεργατικό αντί του συγκρουσιακού λόγου».
Σύµφωνα µε τη γερµανική τράπεζα, η «επιτυχής και βιώσιµη έξοδος» από την κρίση προϋποθέτει «την
αποφυγή υποχωρήσεων στις δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές προσαρµογές», τη σταδιακή
µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και βέβαια την «πολιτική σταθερότητα», στη βάση βέβαια
της επίτευξης των αντιλαϊκών στόχων.

http://www.tovima.gr/
Publication date: 12/12/2017 05:14
Alexa ranking (Greece): 192
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=924134

Οι εκκλήσεις για επενδύσεις δεν αρκούν κ.Τσίπρα!

Ο πρωθυπουργός απευθυνόµενος µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο συνέδριο του Capital Link Invest in
Greece Forum της Νέας Υόρκης σε περισσότερους από 1000 συµµετέχοντες αµερικανούς επιχειρηµατίες
τους κάλεσε να επενδύσουν στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ''γη της ευκαιρίας'' που ανοίγει τις
πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις.
Ηχηρή όντως η έκκλησή του και ευπρόσδεκτη αν σκεφτεί κανείς τι έλεγε εκείνος και τι πρέσβευε το κόµµα
του πριν δύο - τρία χρόνια.
Κάλιο αργά παρά ποτέ µπορεί να σχολιάσει κάποιος. Ωστόσο το µήνυµά του θα είχε ακόµη µεγαλύτερη
αξία αν συνοδευόταν από πράξεις συγκεκριµένες,από κινήσεις που θα επιβεβαίωναν την ισχυρή βούλησή
και διάθεσή του να διευκολύνει εµπράκτως τις επενδύσεις. Η ακόµη και από στοχεύσεις που θα
απεδείκνυαν ότι η κυβέρνησή του ξεπέρασε τις προηγούµενες ιδεοληψίες και πλέον εργάζεται πυρετωδώς
για την ευόδωση επενδυτικών προσπαθειών.
Μόλις την περασµένη Κυριακή το Βήµα παρουσίασε σειρά ''στοιχειωµένων'' επενδύσεων, που µένουν εδώ
και χρόνια ανεκπλήρωτες επειδή η κυβέρνηση και συνδεόµενοι µε αυτήν µηχανισµοί ορθώνουν κάθε λογής
εµπόδια, γραφειοκρατικά και άλλα.
Τα αντίθετα σήµατα δυστυχώς είναι πολλά περισσότερα και ξεπερνούν ή καλύτερα υπονοµεύουν την
έκκληση του πρωθυπουργού.
Η Ελλάδα, κακά τα ψέµατα, δεν έχει και την καλύτερη επενδυτική φήµη. Το πολιτικό περιβάλλον και εκείνο
της δηµόσιας διοίκησης είναι σχεδόν εχθρικό προς τις επενδύσεις και δη τις ξένες. Η γραφειοκρατία
καραδοκεί, η Δικαιοσύνη βραδυπορεί ,τα συνδικάτα στέκονται απέναντι, οι τοπικοί παράγοντες είναι
συνήθως καχύποπτοι και το φορολογικό καθεστώς βαρύ και ασήκωτο, δεν επιτρέπει αισιοδοξία.
Για να γεννηθεί κύµα επενδυτικό στη χώρα, τέτοιο που περιστάσεις επιβάλλουν, δεν αρκεί η υποχώρηση
των αξιών, ούτε η φθήνια της γης και της εργασίας.
Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις σε όλη την κλίµακα της δηµόσιας διοίκησης, διευκολύνσεις κάθε λογής και
βεβαίως ατµόσφαιρα σταθερότητας ικανή να σπάσει το κλίµα καχυποψίας που επικρατεί στη διεθνή
επενδυτική κοινότητα.
Μακάρι να αρκούσε µια έκκληση του πρωθυπουργού.
Όµως ας µην έχουµε αυταπάτες. Η Ελλάδα και η πολιτική της οφείλει να αλλάξει ριζικά αν θέλουµε
πραγµατικά να γίνουµε τόπος ελκυστικός και ζώνη πραγµατικών ευκαιριών. Με υβριστές υπουργούς και
κοµµατικά στελέχη που θεωρούν αµάρτηµα το κέρδος δεν µπορούµε να ελπίζουµε σε άνθηση επενδύσεων
και προσέλκυση κεφαλαίων.
Οι ευχές δεν πιάνουν σε τόπο ξερό ,ούτε οι εκκλήσεις σε ζώνες άγονες και εχθρικές.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σχόλια αναγνωστών (0)
Γνώµες περισσότερες ειδήσεις

http://kourdistoportocali.com/
Publication date: 12/12/2017 04:52
Alexa ranking (Greece): 508
http://kourdistoportocali.com/economy/aisiodoxia-gia-tin-epomeni-mera/

Aισιοδοξία για την επόµενη µέρα
Aισιόδοξοι για την επόµενη µέρα των ελληνικών τραπεζών οι Νίκος Καραµούζης και Χρήστος
Μεγάλου. Τόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank,
Νίκος Καραµούζης, όσο και ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, έκαναν
λόγο για την ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Γράφει η Gillian Rothschild
Ειδικότερα, ο κ. Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές
και τα stress tests θα είναι “διαχειρίσιµες” για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο κ. Μεγάλου σηµείωσε ότι οι
προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης: “το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση όπως:
τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
· το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων
· τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
· τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι “η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
“Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού”,
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.
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Χρ. Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο από την έναρξη της κρίσης οι προοπτικές των
ελληνικών τραπεζών
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας σήµερα στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει
η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς υπογράµµισε ότι οι προκλήσεις παραµένουν ενόψει των
επικείµενων εποπτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, την ίδια
στιγµή που τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα
αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της
οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης, τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο µε όραµα “να είναι η πλέον
αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δηµιουργώντας αξία για τους µετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζοµένους της” και µε βάση, όπως σηµείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:
εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηµατική αειφορία.
Ο CEO του Οµίλου Πειραιώς αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, το
οποίο χαρακτήρισε ως τη “µεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος”.
Σύµφωνα µε την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Πρόκειται για στόχους που είναι εναρµονισµένοι µε τις δεσµεύσεις έναντι του SSM, και είναι “επιτεύξιµοι
και ρεαλιστικοί”, όπως εκτίµησε ο κ. Μεγάλου.
Tα αποθέµατα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων
24 µηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαµηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση,
και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οµίλου Πειραιώς, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του
ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: µικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και
της “θεραπείας”, ενίσχυση των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι η επιτυχία του σχεδιασµού εξαρτάται από τον συνδυασµό των εργαλείων
διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έµφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις,
ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.
Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο
εξάµηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Πρόσφατα ο κ. Χρήστος Μεγάλυ µιλώντας στο CNBC εµφανίστηκε αισιόδοξος για τερατισµό της χρήσης
του ΕLA έως το τέλος του 2018 για την Τράπεζα Πειραιώς.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς εκτιµά ότι η χρήση του έκτακτου µηχανισµού
ρευστότητας (ELA) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα τερµατιστεί το 2018, αναφέρει το CNBC σε
δηµοσίευµά του.
«Έχουµε αυξήσει σηµαντικά τις καταθέσεις µας. Είµαστε πάνω από το επίπεδο του 2016. Μειώσαµε την
έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας που λαµβάνουν οι τράπεζες από την ΕΚΤ και προσβλέπουµε στο να τη
µηδενίσουµε έως το τέλος του 2018», αναφέρει ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.
Η Πειραιώς είναι από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα που θεωρούνται φερέγγυα (solvent), αλλά
αντιµετωπίζει “προσωρινά” προβλήµατα ρευστότητας λόγω της µακροχρόνιας οικονοµικής κρίσης.
O επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς εµφανίζεται εξάλλου αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας σηµειώνοντας ότι το 2018 αναµένεται να είναι “ένα καλό έτος”.
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“Περιµένω ανάπτυξη 2% του ΑΕΠ, περιµένω η ρευστότητα να αυξηθεί και η έκτακτη στήριξη ρευστότητας
να µειωθεί σηµαντικά και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών”, δήλωσε ο Χ.
Μεγάλου.
Το CNBC σηµειώνει ότι η ελληνική οικονοµία εµφάνισε τρία συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης αυτό το έτος
και σύµφωνα µε τα κυβερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδοµάδα η οικονοµία
αναπτύχθηκε 1,3% σε ετήσια βάση το γ’ τρίµηνο.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι η χώρα έχει “γυρίσει σελίδα” µετά από χρόνια ύφεσης.
Περιµένει η ανάπτυξη να διαµορφωθεί κοντά στο 2% το 2018 και υποστηρίζει ότι θα βγει από το
πρόγραµµα διάσωσης σύµφωνα µε το σχέδιο τον Αύγουστο του 2019 χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω
οικονοµική βοήθεια από τους πιστωτές.
“Πιστεύουµε ότι η σταθερότητα θα δηµιουργήσει επίσης περισσότερες καταθέσεις στην εγχώρια αγορά”,
αναφέρει ο Χ. Μεγάλου, προσθέτοντας ότι σταδιακά επιστρέφει η εµπιστοσύνη στην Ελλάδα.
“Χρειάζεται να γίνουν ακόµα πολλές µεταρρυθµίσεις για να αποκατασταθεί πλήρως η εµπιστοσύνη, αλλά
βρισκόµαστε στη σωστή τροχιά”, αναφέρει, κάνοντας λόγο για την “καλύτερη τροχιά από το ξέσπασµα της
κρίσης: δεν µπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση, µόνο να βελτιωθεί”.
Το CNBC υπενθυµίζει ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα από το 2009 και έχει δεχτεί τρία
πακέτα διάσωσης.
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Τσακαλώτος: Στόχος µας µια «καθαρή έξοδος» στις αγορές τον Αύγουστο του
2018
Το 2018 σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η δηµιουργία επαρκών αποθεµάτων, τα οποία θα επιτρέψουν
την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού και θα υποστηρίξουν την «καθαρή έξοδο»
στις αγορές.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε πως
το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
µέτρα χρέους.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ συµπλήρωσε πως η χώρα κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε
«πολλά υποσχόµενους» τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
«Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και
να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία», πρόσθεσε.
Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης -τόσο στους καταναλωτές όσο και στις
επιχειρήσεις- καθώς και για µειούµενη τάση στην ανεργία.
Ο υπουργός Οικονοµικών επέµεινε ότι «καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας
θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας παράλληλα τον
δίκαιο χαρακτήρα της».
Ο κ. Τσακαλώτος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
και την Τρίτη θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
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Kοστέλο: Σε θετική τροχιά η Ελλάδα, ξεκινά η συζήτηση για το χρέος-Θα
συνεχισθούν οι µεταρρυθµίσεις σε φορολογικό, δηµόσια διοίκηση, δικαιοσύνη
Σε θετική τροχιά κινείται το ελληνικό πρόγραµµα µετά την ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος και µετά το Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου, ανοίγει ο δρόµος της συζήτησης για
ελάφρυνση του ελληνικού χρέος. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού
συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Ο ίδιος πρόσθεσε
πάντως ότι οι µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, στους τοµείς της φορολογίας, της δηµόσιας
διοίκησης και της δικαιοσύνης θα πρέπει να συνεχισθούν.
Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε
τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαϊος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Εurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο
για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Από την πλευρά του ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική,
είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ
Τζόνσον (Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.

Σε θετική τροχιά κινείται το ελληνικό πρόγραµµα µετά την ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος και µετά το Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου, ανοίγει ο δρόµος της συζήτησης για
ελάφρυνση του ελληνικού χρέος. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στους θεσµούς Ντέκλαν Κοστέλο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς επενδυτικού
συνεδρίου για την Ελλάδα, που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link. Ο ίδιος πρόσθεσε
πάντως ότι οι µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, στους τοµείς της φορολογίας, της δηµόσιας
διοίκησης και της δικαιοσύνης θα πρέπει να συνεχισθούν.
Ενώ η Ελλάδα έχει εξαλείψει πολλές οικονοµικές ανισορροπίες και έχει σηµειώσει υπολογίσιµη πρόοδο στη
θεσµοθέτηση των µεταρρυθµίσεων του ESM, είναι προφανές ότι η βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε
τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
O Ευρωπαϊος αξιωµατούχος σηµείωσε ακόµη ότι το πρόγραµµα έχει επανέλθει σε θετική τροχιά µετά και
την επίτευξη της τεχνικής συµφωνίας για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ενώ εξέφρασε την
ελπίδα ότι το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης στο Εurogroup της 22ας Ιανουαρίου θα ανοίξει τον δρόµο
για να ξεκινήσει η συζήτηση για την εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
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Από την πλευρά του ο Τσαρλς Σέβιλ (Charles Seville), ανώτερος διευθυντής της Fitch για τη Βόρεια Αµερική,
είπε πως «βλέπουµε ενθαρρυντικά σηµάδια ότι η Ελλάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές».
Ο Νικολά Γκιαµαρόλι (Nicola Giammarioli), εκπρόσωπος του ESM, παρατήρησε πως σε αντίθεση µε τα δύο
προηγούµενα χρόνια οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρώθηκαν γρήγορα και
στην ώρα τους.
Ο κ. Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων), παρουσίασε τις µεταρρυθµίσεις
στο ελληνικό σύστηµα φορολογίας. Ειδικότερα, απαρίθµησε τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο που έχει
σηµειώσει η Ελλάδα για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος δηµοσίων εσόδων που θα προσφέρει
υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και κυρίως θα εµπεδώσει ένα αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης.
Ο Βασίλης Κότσιρας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σηµείωσε πως οι πρόσφατες συναλλαγές
καλυµµένων οµολόγων σηµατοδότησαν την επιτυχηµένη επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς
χρηµαταγορές.
Από την πλευρά του, ο συνεπικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών κεφαλαιαγορών της Deutsche Bank Χένρικ
Τζόνσον (Henrik Johnsson) παρατήρησε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην όρεξη των διεθνών
επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
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Παναγιώτου (Nordic Inv. Banking): Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα
απαραίτητα εργαλεία για να αντιµετωπίσουν τα NPLs
"Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα πολιτικά εργαλεία για να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά το θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων" ανέφερε στο Φόρουµ για την ελληνική
οικονοµία της Capital Link που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, ο Στέφανος Παναγιώτου επικεφαλής της
Nordic Inv. Banking. Παράλληλα χαρακτήρισε το σχέδιο "αξιόπιστο" καθώς βάζει τέλος στους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, εµβαθύνει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα.
Εµφανίστηλε αισιόδοξος για το νέο πλαίσιο τονίζοντας πως "πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει έναν
καταλύτη για την περαιτέρω επίσπευση της αντιµετώπισης του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων
δανείων". www.bankingnews.gr
Bankingnews ·
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Κλίµα ευφορίας στις ΗΠΑ για Ελλάδα, διαπίστωσαν οι τραπεζίτες, οι ξένοι
επενδύουν σε οµόλογα αλλά όχι σε µετοχές
Οι ξένοι κυρίως γάλλοι και αµερικανοί επενδύουν στα ελληνικά οµόλογα αλλά στο ελληνικό χρηµατιστήριο
απέχουν, τι συµβαίνει;
Ο Νίκος Καραµούζης πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
ο Χρήστος Μεγάλου ο CEO της Πειραιώς, ο Λ.Φραγκιαδάκης ο CEO της Εθνικής και ο Ψάλτης
CFO της Alpha bank που βρέθηκαν στις ΗΠΑ στο συνέδριο της Capital Link διαπίστωσαν κλίµα
ευφορίας για την Ελλάδα.
Διαπίστωσαν ότι σε σχέση µε ένα χρόνο πριν πολλά έχουν αλλάξει προς το καλύτερο.
Διαπίστωσαν ότι οι ξένοι επενδυτές αλλά και οι οίκοι αξιολόγησης όπως η Moody’s και η Fitch επίσης
εµφανίζονται πιο αισιόδοξοι.
Γενικώς διαπίστωσαν ένα κλίµα προφανώς θετικότερο σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν.
Το ερώτηµα όµως παραµένει.
Οι ξένοι κυρίως γάλλοι και αµερικανοί επενδύουν στα ελληνικά οµόλογα αλλά στο ελληνικό χρηµατιστήριο
απέχουν, τι συµβαίνει;
Την απάντηση για το τι συµβαίνει την δίνει ο Καραµούζης της Eurobank στην οµιλία του στο συνέδριο της
Capital Link.
Τι ανέφερε ο Ν. Καραµούζης της Eurobank;
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:
τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας.
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων
κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η
εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη πιθανότητα ότι
η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί
σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους
επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές
αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς
συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού.»
www.bankingnews.gr
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Κουδούνης (Calamos inv): Είµαστε ικανοποιηµένοι από την επένδυση στην
Εθνική Ασφαλιστική
Είµαστε ικανοποιηµένοι από την επένδυση µας στην Εθνική Ασφαλιστική δήλωσε ο Κουδούνης εκ των
βασικότερων στελεχών της διοίκησης της Calamos investment.
Είµαστε ικανοποιηµένοι από την επένδυση µας στην Εθνική Ασφαλιστική δήλωσε ο
Κουδούνης εκ των βασικότερων στελεχών της διοίκησης της Calamos investment.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link ο Κουδούνης αναφέρθηκε θετικά στην πορεία της οικονοµίας και
πέρασε ένα µήνυµα για την Εθνική Ασφαλιστική.
Προφανώς και η Calamos διεξήγαγε έλεγχο µεγάλης κλίµακας στην Εθνική Ασφαλιστική και προσεχώς θα
πρέπει να κλείσει η εκκρεµότητα που έχει προκύψει όσον αφορά την προσφορά που έχει υποβάλλει το
σχήµα που συµµετέχει η Calamos.
Πάντως η αναφορά αυτή του στελέχους της Calamos αποτελεί θετική είδηση για την Εθνική τράπεζα που
δέχθηκε πιέσεις στην µετοχή µεταξύ άλλων και για τις εµπλοκές στην Εθνική Ασφαλιστική.
Ασφαλιστική και Titlos διαδραµάτισαν ρόλο στην συµπεριφορά της µετοχής της Εθνικής τράπεζας
τελευταία.
www.bankingnews.gr
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Πιτσιλής: Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδηµάτων έφερε έσοδα 711 εκατ. ευρώ

Σηµαντικά εισπρακτικά αποτελέσµατα έχει αποφέρει η ρύθµιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων σύµφωνα µε όσα είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Συγκεκριµένα, έχει αποφέρει 711 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα αν και ήταν η λιγότερο ελκυστική για τους
φορολογούµενους, ενώ τα ποσά που είχαν φέρει προηγούµενες ρυθµίσεις, ήταν αµελητέα.
Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι αυτή η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πλέον φορολογικοί έλεγχοι που
βασίζονται στις πληροφορίες που αντλούν οι φορολογικές αρχές από τις τράπεζες και έτσι η απειλή του
ελέγχου είναι µεγαλύτερη.
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής σηµείωσε ότι ξεκινά η εφαρµογή ενός σχεδίου εκσυγχρονισµού του φορολογικού
µηχανισµού που θα ονοµάζεται "γαλάζιο αποτύπωµα” και θα περιλαµβάνει
- την εφαρµογή πελατοκεντρικής προσέγγισης µε παροχή υπηρεσιών από απόσταση
- επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
- µείωση κόστους µε συγκέντρωση υπηρεσιών και συγχωνεύσεις
-δηµιουργία ενός νέου συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
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Κουντουρά (υπ. Τουρισµού): Η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισµός 365
ηµέρες τον χρόνο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Τις προοπτικές του ελληνικού τουρισµού παρουσίασε η αρµόδια υπουργός, Έλενα Κουντουρά, σε οµιλία
της στο Forum που διογρανώνει η Capital Link για την ελληνική οικονοµία.
Την εθνική τουριστική πολιτική παρουσίασε που εφαρµόζεται από το 2015 µε στόχο την καθιέρωση της
Ελλάδας, ως παγκόσµιου ελκυστικού προορισµού για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο, παρουσίασε η Ελ.
Τα τελευταία δύο χρόνια κατατέθηκαν στο Υπουργείο περισσότερες από 300 επενδυτικές προτάσεις για
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ 254 τουριστικές επενδύσεις υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο.
Αναφέρθηκε επίσης στη δυναµική παγκόσµια προώθηση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
µέσω του ΕΟΤ.
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[Κέρδος]: Τσακαλώτος: Βελτιώνουµε το επιχειρηµατικό κλίµα για επενδύσειςΤα ραντεβού µε ξένα funds
Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων
συνεδρίων της Capital Link, δήλωσε ο Ε. Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.
Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε. Ανέφερε
ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής,
σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των
σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών, υπογράµµισε.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της
οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την
αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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[Κέρδος]: Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:
• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.
«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».
Να δοθεί χρόνος
Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση).
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ
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Όχι πάλι ρε συ! Νέο "αγγλικό" µαργαριτάρι του Τσίπρα µιλώντας σε... ξένους
επενδυτές : "Greece is... come back"
Κοινοποιήστε
0
0
0
0Κοινοποιήσεις
12 Δεκεµβρίου 2017 00:57
Σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα,
που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link, ο κ. Τσίπρας διαµήνυσε πως η χώρα µας έχει διάπλατα
ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν απέφυγε το νεο... γλωσσικό ολίσθηµα στα αγγλικά το οποίο σίγουρα θα
προκάλεσε τα χαµόγελα των... υποψηφιων επενδυτων: «Greece is come back... is here... Greece is come back,
is here now» είπε στο τέλος του βίντεο στο οποιο προηγουµένως τα είχε πάει ψιλοκαλα...

Δείτε το βίντεο
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«Greece is… come back»: Ο Τσίπρας κάλεσε τους επενδυτές αλλά δεν απέφυγε
το… «µαργαριτάρι» (video)
Κάλεσµα προς τους επενδυτές της Wall Street απηύθυνε µέσω βίντεο o Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε ως «χώρα της ευκαιρίας» της Ελλάδα. Ή Ελλάδα «έχει ανοιχτές θύρες για
επενδύσεις µεγάλης απόδοσης», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς το
ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link, που λαµβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη. Ο […]
The post «Greece is… come back»: Ο Τσίπρας κάλεσε τους επενδυτές αλλά δεν απέφυγε το… «µαργαριτάρι»
(video) appeared first on mononews.
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Τσακαλώτος: Το Φλεβάρη του 2018 η συζήτηση για το χρέος - Το ΔΝΤ θέλει να
µείνει στο ελληνικό πρόγραµµα
Τσακαλώτος: Το Φλεβάρη του 2018 η συζήτηση για το χρέος - Το ΔΝΤ θέλει να µείνει στο ελληνικό
πρόγραµµα
«Ήρθα εδώ µε καλές προσδοκίες για το κλίµα που θα αντιµετωπίσω εγώ και η οµάδα η
ελληνική που είναι εδώ, πήγε καλύτερα απ' ό,τι περίµενα» τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος σε ενηµέρωση των δηµοσιογράφων αµέσως µετά την ολοκλήρωση
των εργασιών του Φόρουµ της Capital Link για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος «υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, είναι πεπεισµένοι οι επενδυτές, ότι η
Ελλάδα άλλαξε σελίδα, ότι τελείωσε εγκαίρως το Staff Level Agreement και θα ολοκληρώσει την γ’
αξιολόγηση νωρίς στις αρχές του 2018.
Νοµίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η Κυβέρνηση, αλλά τι θα γίνει την επόµενη ηµέρα.
Είναι πολύ ευχάριστο και µια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος και την φύση της εξόδου από την
κρίση, την επόµενη ηµέρα, είναι µια ατζέντα που κοίτα προς τα εµπρός και µε θετικό πρόσηµο».
Στην συνέχεια ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως «έχω δει εγώ και οι συνάδελφοι µια µεγάλη γκάµα
επενδυτών που ενδιαφέρονται για άµεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που ενδιαφέρονται για µετοχές,
που επενδύουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα, που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και ερωτηµατικά,
αλλά όλα µε θετικό πρόσηµο και αυτό φάνηκε και στην συζήτηση που ακολούθησε την οµιλία µου.
Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους προβληµατίζουν γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η Ελλάδα.
Όσον αφορά το θέµα της παρεµπόδισης των πλειστηριασµών ο κ. Τσακαλώτος τόνισε πως «διαµορφώνεται
ένα κλίµα αλλά είναι καλύτερο από το 2016.
Έχουν ξεκινήσει οι πλειστηριασµοί, το θέµα δεν είναι πρωτίστως θέµα καταστολής, το θέµα είναι να
πειστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει προστασία για αυτούς που πρέπει να υπάρχει, ότι επιστρέφουµε στην
κανονικότητα, ότι µια προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να έχει κοινωνική στέγαση και να παρέµβει όπως
παρεµβαίνουµε στα αντίµετρα για στεγαστικά δάνεια και ενοίκια, αλλά η αγορά για τα στεγαστικά δάνεια
πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα και σε αυτήν την κανονικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι
που δεν πληρώνουν το δάνειό τους.
Υπήρχαν δυσκολίες λόγω κρίσης, έχουµε βάλει πλέγµα προστασίας µέχρι το τέλος του 2018, δεν σηµαίνει
ότι θα τελειώσει τότε η προστασία, εάν κάποιος πάρει το σπίτι του τότε, µπορεί να αξιοποιήσει το νόµο για
τα επόµενα χρόνια.
Δεν σταµατάει ο νόµος αλλά δεν µπορούν να µπούνε άλλοι µετά το 22018.
Έχουµε µιλήσει µε συµβολαιογράφους, έχουµε οργανώσει να υπάρχει µια οµάδα εργασίας που θα επιλύει
τα προβλήµατα που προκύπτουν».
Τον Φεβρουάριο η συζήτηση για χρέος και την συνεδρίαση του ΔΝΤ για την ανανέωση του
stand by arrangement
Για το θέµα του χρέους και το ΔΝΤ ο Ε. Τσακαλώτος τόνισε πως «αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι και
στο τελευταίο Eurogroup o Jeroen Dijsselbloem είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το χρέος, δεν
έχει παγώσει, θέλουµε διευκρίνιση για τα µέτρα που αποφασίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, θέλουµε να
δούµε τι σηµαίνει για παράδειγµα η ρήτρα ανάπτυξης και να γίνει πιο συγκεκριµένο τι θέλουν να γίνει για
το χρέος, το ΔΝΤ θα πάρει µια απόφαση για το εάν µπορεί να συνεχίσει στο πρόγραµµα.
Η αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει το ΔΝΤ.
Η αξιολόγηση του ΔΝΤ είναι κάτι που θα γίνει αργότερα.
Το ΔΝΤ θα πει εάν είναι ευχαριστηµένο για την αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος του ESM.
Το ΔΝΤ τον Φεβρουάριο θα θέλει είτε να έχουµε τελειώσει τα προαπαιτούµενα τα δικά τους και από την
άλλη την συζήτηση για το χρέος».
Για την πιθανότητα επαναδιαπραγµάτευσης µέτρων 2019 και 2020 ο έλληνας υπουργός Οικονοµικών τόνισε
πως «θα το δούµε µετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Δεν έχουµε βάλει τέτοιο θέµα στο τραπέζι».
Για το τι θα κάνει τελικά το ΔΝΤ ο κ. Τσακαλώτος τόνισε πως «η αίσθησή µου είναι ότι το ΔΝΤ θέλει να
παραµένει στο πρόγραµµα.
Να ανανεώσει το Stand by Arrangement.
Το πρόγραµµα του ΔΝΤ τρέχει.
Έχει ενεργοποιηθεί µε την έννοια ότι εµείς όχι µόνο καλύπτουµε τα key deliverables από το πρόγραµµα του
ESM αλλά και τα structure benchmarks (prior actions) στο ΔΝΤ.
Τώρα πια ό,τι έχουν να πουν το έχουν πει”.
Για το θέµα της Εθνικής Ασφαλιστικής τόνισε πως «γράφτηκε ότι η επένδυση για την Εθνική Ασφαλιστική
χαλάει.
Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση.
Ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι
ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές.
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Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει».
Τελειώνοντας ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως «δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας.
Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα πρόγραµµα εξόδου στις αγορές που δεν
ανακοινώνεται πριν βγούµε.
Κάναµε την πρώτη δοκιµαστική έξοδο στις αγορές και τη δεύτερη την κάναµε για λόγους ρευστότητας
των ελληνικών οµολόγων.
Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα, καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που
µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το
πρόγραµµα έχει τελειώσει.
Με αυτό το πρόγραµµα συνεχίζουµε, πρέπει να δώσω τα εύσηµα στον διευθυντή του ΟΔΔΥΧ που έχει κάνει
πολύ καλή δουλειά σε αυτό µε επαγγελµατικό τρόπο.
Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι προηγούµενης κυβέρνησης που είναι άξιοι αξιοποιήθηκαν από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ».
www.bankingnews.gr

http://www.capital.gr/
Publication date: 12/12/2017 00:32
Alexa ranking (Greece): 132
http://www.capital.gr/o-dimitris-papakonstantinou-grafei/3260387/gia-peraste-tza...

Για περάστε... Τζάµπα είναι!
Του Δηµήτρη Παπακωνσταντίνου
Άντε να δούμε πώς θα πάει αυτό το νέο προσκλητήριο Τσίπρα στους επενδυτές. Γιατί αν κρίνουμε από τα
προηγούμενα, δεν είχαμε και καμιά επιτυχία. Και ας λέει ο Τσακαλώτος ότι θα έρθουν τόσο πολλοί που δεν
θα έχουµε τι να τους κάνουµε...
Γιατί μέχρι τώρα όλο έρχονται και όλο στο δρόμο είναι. Ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη τόνισε ότι η Ελλάδα είναι "γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές να γίνουν μέρος της ανάκαμψης της χώρας. Ας
ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά λοιπόν τα μηνύματα αλλά και οι δράσεις θα είναι καλύτερα από την
τελευταία φορά που συναντήθηκε µε επενδυτές.
Γιατί πριν από ένα δίμηνο που επισκέφτηκε τις ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και
συναντήθηκε και με επενδυτές στο Σικάγο δεν έγινε και τίποτε το φοβερό και τρομερό. Αντίθετα, ακόμα
και θεωρητικά κλεισμένες δουλειές παρουσιάζουν προβλήματα. Πάρτε για παράδειγμα την Εθνική
Ασφαλιστική. Αλλά και γενικότερα από τις ΗΠΑ έχουμε παροτρύνσεις για επενδύσεις, όμως στο... δια
ταύτα υπάρχει υστέρηση.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Οι Αμερικανοί πιέζουν για
παράδειγμα να μην καταλήγουν δουλειές, ιδιωτικοποιήσεις κλπ σε πλευρές που κρίνουν ότι μπορεί να τους
"ενοχλούν" γεωπολιτικά, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών, ωστόσο δεν είδαμε καμιά
αμερικανική εταιρεία να εκδηλώνει ενδιαφέρον... Από εκεί και πέρα βεβαίως και είναι σημαντική η
υποστήριξη - παραίνεση για προσέλκυση κεφαλαίων, ωστόσο δεν είδαμε και κανένα... επενδυτικό σχέδιο
Μάρσαλ...
Τέλος πάντων, ειλικρινά εύχομαι να υπάρξει ανταπόκριση στο επενδυτικό προσκλητήριο γα σοβαρές και
άμεσες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, πέραν των χρηματιστηριακού τύπου τοποθετήσεις ή την
κερδοσκοπία με τα ομόλογα. Γιατί εκεί άλλωστε θα κριθεί και το στοίχημα για την ανάκαμψη της χώρας.
Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση αλλά και κυρίως από την επόμενη. Γιατί οι τιμές ευκαιρίας που
επικαλείται ο πρωθυπουργός δεν είναι το μόνο κριτήριο μας σοβαρής επένδυσης. Δεν λειτουργεί όπως οι...
εκπτώσεις το πράγµα. " Για περάστε, για περάστε, αγοράστε και θαυµάστε" που έλεγε και ο Νίκος Ρίζος ως
πλανόδιος έμπορος. Τζάμπα είναι... Το ζητούμενο όμως δεν είναι να έρθουν μόνο κερδοσκόποι και hedge
funds αλλά κυρίως σοβαροί επενδυτές.
Αυτοί όμως πέρα από τις αποτιμήσεις ενδιαφέρονται
επιλυθεί. Για την φορολογική σταθερότητα, για τη
γραφειοκρατίας, για την ταχύτητα στην απονομή της
ακύρωσης επενδυτικών σχεδίων από συντεχνίες, τοπικά
σε αυτά η πρόοδος είναι ισχνή...
dimitris.papakonstantinou@capital.gr

και για άλλα κρίσιμα ζητήματα που δεν έχουν
μεταρρύθμιση του κράτους και εξάλειψη της
δικαιοσύνης, για την εξάλειψη του φαινομένου
συμφέροντα και κάθε λογής "Καισαρίσκους". Και
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Τσακαλώτος: Βελτιώνουµε το επιχειρηµατικό κλίµα για επενδύσεις-Τα
ραντεβού µε ξένα funds
Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ του φετινού φόρουµ και των προηγούµενων
συνεδρίων της Capital Link, δήλωσε ο Ε. Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη.

Ο λόγος είναι ότι το 2018 σηµατοδοτεί µία καθοριστικής σηµασίας στιγµή για την Ελλάδα, τόνισε. Ανέφερε
ότι ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής του από την ολοµέλεια της
Βουλής, σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά περίοδο
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς της
ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των ελλήνων πολιτών, υπογράµµισε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε µια σειρά δεδοµένων τα οποία υποστηρίζουν το επιχείρηµα της
οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα προγράµµατα, µε πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση των επιτοκίων δανεισµού, την
αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές όσο και
στις επιχειρήσεις.

Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό
µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη
βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός
ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική οικονοµία.

«Σε όλη αυτή την προσπάθεια» -όπως είπε χαρακτηριστικά- «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα
τµήµατα της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της
ανάκαµψης, οι προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».

Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές συνέχισε ο υπουργός Οικονοµικών λέγοντας ότι η Ελλάδα
έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση
του γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε, πολλά υποσχόµενους,
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.

Τα ραντεβού µε ξένα funds

O Υπουργός Οικονοµικών είχε την ευκαιρία να συναντήσει µια σειρά από διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο
της συµµετοχής του στο συνέδριο της Capital Link.
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Πρόκειται για επενδυτικά µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
Bluecrest - Cyrus Capital - Fir Tree - Knighthead Capital - Stonehill Capital - Waterwheel Capital - Graham Capital –
Greylock - Hayman Capital – Oppenheimer – Serengeti - American Century – Caxton – Goldentree - Marathon Asset
Management – Prudential - Smithcove Capital -Goldentree.
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Τα µηνύµατα των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν. Καραµούζης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε «ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση
όπως:

• τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,

• το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων

• τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων

• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια
σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας», συµπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.

«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar
provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών,
ενώ σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».

Να δοθεί χρόνος

Ο Νίκος Καραµούζης έδωσε έµφαση στο βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή
και βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιηµένη
βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις,
το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται
σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους».

«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
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ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας
κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραµούζης.

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σηµείο µετά την κρίση οι τράπεζες

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς, στην οµιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή
τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού,
ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην
αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω Ευρωσυστήµατος.

Τα παραπάνω, σηµείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής
σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.”

Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σηµάδια ανάκαµψης

«Σε επίπεδο οικονοµίας, τα σηµάδια ανάκαµψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης,
διευθύνων σύµβουλος της Eθνικής Τράπεζας . «Πέραν του απόλυτου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ έχει
ιδιαίτερη σηµασία η ευρεία συµµετοχή εταιριών όλων των µεγεθών και τοµέων της οικονοµίας σε αυτή
την ανάκαµψη, ώστε να µπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονοµία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής
επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», τόνισε.

«Το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία
του κλάδου έως τώρα».
Κέρδος online 12/12/2017 0:06
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in.gr: Μηνύµατα υπέρ των επενδύσεων στην Ελλάδα
Σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζένα των επενδύσεων και του εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς και να
επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, θεωρεί ο αµερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, µε ανάρτησή του στο Twitter, το διεθνές επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη από την Capital Link.
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Νέο ολίσθηµα Τσίπρα: Greece is come back, is here now
Ο κ. Τσίπρας διαµηνύει πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις,
ωστόσο, κάπου... ξέφυγε, λέγοντας «Greece is come back... is here... Greece is come back, is here now».
Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τον Πρωθυπουργό έχει γίνει πολλές φορές αντικείµενο
σχολιασµού - ως επί το πλείστον ειρωνικού - µε τον κίνδυνο γλωσσικού ολισθήµατος να αυξάνεται πολύ,
αφού αναγκάζεται να µιλά για πολλές ώρες στην αγγλική.
Εξαίρεση δεν αποτέλεσε το βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα, το οποίο διοργανώνει στη Νέα Υόρκη το Capital Link.
Σε αυτό, ο κ. Τσίπρας διαµηνύει πως η χώρα µας έχει διάπλατα ανοικτά τις πύλες της για κερδοφόρες
επενδύσεις, ωστόσο, κάπου... ξέφυγε, λέγοντας «Greece is come back... is here... Greece is come back, is here
now».
Δείτε το βίντεο (το ολίσθηµα είναι στο 2:41)
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«Greek Day» at New York Stock Exchange: Tsakalotos rang “The Closing Bell”
Within the context of the 19th 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 entitled “Greek Day at NYSE”.
On Tuesday, December 12th, 2017, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official reception in honor of the
Greek Delegation, Greek companies listed on the New York Stock Exchange and companies that participated in the
Forum.
The New York Stock Exchange (NYSE) flew the Greek flag on Wall Street and issued special commemorative medals
to honor the members of the Greek Delegation.
This year’s “Greek Day at NYSE” featured Greek Government Officials and executives representing companies listed
in the US stock markets as well as companies that participated at the 19th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum, which held in great success the previous day.

Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang “The Closing Bell”, ending the trading
session on Tuesday, December 12th 2017.
New York Stock Exchange Representative was Mr. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services
Mrs. Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network welcome the
Government Delegation.
The participants of the “Closing Bell” ceremony included from the Government Delegation: Hon. Euclid Tsakalotos,
Minister of Finance of the Hellenic Republic, Hon. Elena Kountoura, Minister of Tourism of the Hellenic Republic,
Mr.George Tziallas, Secretary General for Tourism Policy and Development-Ministry of Tourism, Dr. Constantine
Koutras, Consul General of Greece in New York, Nicolas Bornozis, President Capital Link, Olga Bornozi, Managing
Director Capital Link.
US Listed Companies: Aegean Marine Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime
Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos Energy Navigation
Finally participated the below listed and non-listed Companies and Associations: NATIONAL BANK OF GREECE,
PIRAEUS BANK, ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS, HELLENIC
CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, HELLENIC PETROLEUM , INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, GNTO, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
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 wide international investment audience. It also shows the stable support to

http://mignatiou.com/
Publication date: 12/12/2017 00:00
Alexa ranking (Greece): 786
http://mignatiou.com/2017/12/greek-day-at-new-york-stock-exchange-tsakalotos-ra...

Greece, the Greek companies, the Greek shipping industry and the Diaspora.
The Securities and Exchange Commission of the United States of America is a major source of capital for the growing
number of Greek interest companies and the NYSE plays playing a leading role in this.
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“Ηµέρα της Ελλάδας” στη Γουόλ Στριτ: Ο Ευκλείδης κτύπησε το καµπανάκι της
λήξης…
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστησαν: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings, Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.

http://mignatiou.com/
Publication date: 12/12/2017 00:00
Alexa ranking (Greece): 786
http://mignatiou.com/2017/12/imera-tis-elladas-sti-gouol-strit-o-efklidis-ktipise-to-k...

Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την τιµητική της είχε η Ελλάδα για µια ακόµη φορά στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκη.
Η γαλανόλευκη κυµάτιζε υπερήφανη δίπλα στην αστερόεσσα και η ηγεσία του Χρηµατιστηρίου υποδέχτηκε
µε τιµές την ελληνική αντιπροσωπεία και τους επιχειρηµατίες και επενδυτές που συµµετείχαν στο 19ο
Συνέδριο «Invest in Greece» που διοργάνωσε χθες το Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο
Το Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο διοργάνωσαν σήµερα, Τρίτη, την «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση τύπου ανήρτησε την
Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Πηγή: Capital Link
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένος από την
Υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Η οµογενής δηµοσιογράφος της The Fox Business Network, καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής
Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
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συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
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Δείτε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να χτυπά το καµπανάκι στη Wall Street [βίντεο]
Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street καθώς ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το
καµπανάκι λήξης.
Ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Για την ιστορία, στην συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες,
ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
iefimerida.gr
Σχόλια
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Ο Τσακαλώτος "χτύπησε" το καµπανάκι της Wall
Με ένα συµβολικό τρόπο- χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης στη Wall Streetολοκλήρωσε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη,
όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο κ. Τσακαλώτος, κλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας, εν µέσω χειροκροτηµάτων
και επευφηµιών από επενδυτές, προσθέτοντας ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης.
Συνοδευόταν από την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, την ελληνική αποστολή και
εκπροσώπους των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε µε άνοδο 118,77 µονάδων (+0,49%)
στις 24.504,8 µονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε µειωµένος κατά 12,76 µονάδες (-0,19%) στις 6.862,32
µονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor's 500 έκλεισε µε άνοδο 4,12 µονάδων (+0,15%) στις 2.664,11
µονάδες.
Πηγή: ΑΠΕ

Official Dinner and Leadership Award at Capital Link Forum on Greece...

http://usa.greekreporter.com/2017/12/13/official-dinner-and-leadershi...

Jonathan R. Cohen

On Monday December 11, 2017, the “19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum” concluded with
an Official Dinner presenting the “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award”.
The keynote Speaker at the event was Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and
Eurasian Affairs U.S. Department of State. Dimitris Papadimitriou, Greek Minister of Economy and
Development, also made brief remarks.
Haris Lalacos, Ambassador of Greece in the USA, presented the «2017 Hellenic Capital Link
Leadership Award» to Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International honouring him for his
outstanding contribution to Greece.
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From left to right: Mr. Nicolas Bornozis, President & CEO – Capital Link Inc.
Mr. Andre Calantzopoulos, CEO – PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc.
H.E. Haris Lalacos, Ambassador – Embassy of Greece to the United State

James Hansel, Senior Vice President, Development, Red Apple Group introduced Mr. Andre
Calantzopoulos.
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«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο
Αξιών της Νέας Υόρκης (βίντεο)
«Εθνικός Κήρυξ»

13 ∆εκεµβρίου, 2017

Στιγµιότυπο από την τελετή λήξης των εργασιών την οποία σήµανε ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος. Φωτογραφία: Εθνικός
Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την τιµητική της είχε η Ελλάδα για µια ακόµη φορά στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας
Υόρκης.
Η γαλανόλευκη κυµάτιζε υπερήφανη δίπλα στην αστερόεσσα και η ηγεσία του Χρηµατιστηρίου
υποδέχτηκε µε τιµές την ελληνική αντιπροσωπεία και τους επιχειρηµατίες και επενδυτές που
συµµετείχαν στο 19ο Συνέδριο Invest in Greece που διοργάνωσε το Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο.

Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής,
των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών
που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η οµογενής δηµοσιογράφος του «Fox Business Network», Νικόλ Πεταλλίδη, καλωσόρισε την ελληνική
αποστολή. Η ελληνική σηµαία υπήρχε και στη Wall Street, ενώ κατασκευάστηκαν και ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών
της Τρίτης 12 ∆εκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένος από την
υπουργό Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη ∆ρ.
Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Ολγα
Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη ο κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE
Services.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιρειών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean
Marine Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy
Maritime Holdings, Tsakos Energy Navigation.
Στην ανακοίνωση Τύπου του Capital Link αναφέρεται ότι «η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της
Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον Κόσµο, συµβάλλει στην αναβάθµιση και
προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, δείχνει τη
σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική
Ναυτιλία και την Οµογένεια».

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.«Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη
πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό εταιρειών ελληνικών συµφερόντων και το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε αυτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Για την ιστορία ο δείκτης Dow Jones της βιοµηχανίας έκλεισε µε άνοδο 118,77 µονάδων (+0,49%)
στις 24.504,8 µονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε µειωµένος κατά 12,76 µονάδες (-0,19%) στις
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Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Για την ιστορία ο δείκτης Dow Jones της βιοµηχανίας έκλεισε µε άνοδο 118,77 µονάδων (+0,49%)
στις 24.504,8 µονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε µειωµένος κατά 12,76 µονάδες (-0,19%) στις
6.862,32 µονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor’s 500 έκλεισε µε άνοδο 4,12 µονάδων (+0,15%) στις
2.664,11 µονάδες.
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Το Βραβείο Ηγεσίας του Capital Link στον
Ανδρέα Καλαντζόπουλο της Philip Morris
International
Του ∆ηµήτρη Τσάκα

13 ∆εκεµβρίου, 2017

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» - Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Capital Link, το βράδυ της ∆ευτέρας απένειµε το Βραβείο Ηγεσίας στον κ. Ανδρέα
Καλαντζόπουλο, διευθύνοντα σύµβουλο της Philip Morris International, σε ένδειξη αναγνώρισης για
τις επενδύσεις του οµίλου στην Ελλάδα.
Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρατέθηκε στο Harvard Club του Μανχάταν και
στο οποίο παραβρέθηκαν οι υπουργοί Οικονοµίας ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και Τουρισµού Ελενα
Κουντουρά, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζόναθαν Κόεν, οι πρέσβεις της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον και των ΗΠΑ στην Αθήνα, Χαρίλαος Χαλάκος και Τζέφρι Πάιατ, αντίστοιχα, οι γενικοί
πρόξενοι Ελλάδας και Κύπρου, ∆ρ. Κωνσταντίνος Κούτρας και Βασίλειος Φιλίππου και ο µόνιµος
αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου, καθώς επίσης και οι
σύνεδροι.

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης, κατά την διάρκεια της
εναρκτήριας οµιλίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία του 19ου συνεδρίου που έλαβε
χώρα στο Metropolitan Club και τόνισε ότι στόχος του είναι να προωθήσει τις επενδύσεις στα ανώτατα
κλιµάκια.
Αναφερόµενος στον κεντρικό οµιλητή, τόνισε ότι ο Τζόναθαν Κόεν είναι φίλος της Ελλάδας και της
Κύπρου.
Η οµιλία του κ. Κόεν κινήθηκε σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορούσε τις προσωπικές του εµπειρίες από
τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στην Ελλάδα, από τον µήνα του µέλιτος στα Κύθηρα και τόνισε ότι δεν
τον συγκίνησαν µόνο τα πολιτιστικά µνηµεία και η ιστορία, αλλά και οι άνθρωποι της γενέτειρας οι
οποίοι είναι ευγενικοί, φιλικοί και φιλόξενοι.

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Το δεύτερο σκέλος της οµιλίας του αφορούσε τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, τις επισκέψεις των
υπουργών και του ίδιου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον, την αναβάθµιση της
αµυντικής συνεργασίας, τον ρόλο της βάσης της Σούδας και τη βοήθεια ύψους 74 εκατοµµυρίων
δολαρίων που προσέφεραν οι ΗΠΑ για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Αναφέρθηκε και στη ∆ιεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης του 2018 στην οποία οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη
χώρα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2018 θα είναι µια καλή χρονιά για την Ελλάδα και ότι θα
εξέλθει από τα µνηµόνια.
Ο υπουργός Οικονοµίας ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου αναφέρθηκε στην επένδυση της Calamos
Investments και τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί προορισµό για επενδύσεις. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε
στη ∆ΕΘ και εξήρε την προσφορά του πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στη συνεργασία των δύο χωρών.

Φωτογραφία: «Εθνικός Κήρυξ» – Κώστας Μπέη.

Ο Τζιµ Χάνσεν, αντιπρόεδρος του Red Apple Group παρουσίασε τον τιµώµενο και τόνισε ότι αποτελεί
υπόδειγµα για το πώς οι Ελληνες µπορούν να γίνουν επιχειρηµατίες του κόσµου.
Αποδεχόµενος το βραβείο, ο κ. Καλατζόπουλος είπε ότι τον τιµά ιδιαίτερα διότι προέρχεται από έναν
οργανισµό που για δύο δεκαετίες φέρει την Ελλάδα στην προσοχή των επενδυτών.
Ακολούθως, αναφέρθηκε στον ρόλο του οµίλου, στην εξαγορά της καπνοβιοµηχανίας «Παπαστράτος»
και στην επένδυση για την παραγωγή στην Ελλάδα των άκαπνων τσιγάρων (smokeless cigarettes)
για την εγχώρια και παγκόσµια αγορά.

12/18/2017, 10:22 AM
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Editorial
Δύο συγκεκριμένες αναφορές
από το Capital Link Forum της
Νέας Υόρκης στις οποίες ϋέλω
να σταϋώ Η πρώτη προήλϋε
από τον αναπληρωτή βοηϋό
για ευρωπαϊκά και ευρασιατικά
ϋέματα στο Department of
State Jonathan Cohen ο οποίος
κατά τη διάρκεια του δείπνου
υπερϋεμάτισε της συνεργασίας
της ελληνικής κυβέρνησης με
την Ουάσινγκτον με ουκ ολίγα
σχόλια κατά τη δωδεκάλεπτη
ομιλία του Λίγο νωρίτερα ο
Αμερικανός Πρέσβης στηνΑϋήνα
Geoffrey Pyatt στεκόταν για
ακόμα μια φορά στον ενεργειακό
ρόλο της Ελλάδας σχετικά και
με την εισαγωγή αμερικανικού
LNG
Η χώρα
αναβαϋμίζει
το γεωστρατηγικό της ρόλο
Απαιτούνται προσεκτικές της
κινήσεις για να μη χυϋεί ξανά η
καρδάρα με το γάλα Τόσο απλά

Νεκτάριος Β Νώτης
nectarios(cûnotice.ar
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Greece must

continue reforms
Costello insists
In a challenge

to the government's narrative

of a clean exit from the international bailout
next summer European Commission mission
chief Declan Costello said yesterday that the
end of the memorandum era does not also
mean an end to structural reforms
Speaking at the 19th Invest in Greece
Capital Link Forum in New York Costello
urged Greece to overhaul its public administration
reform the tax system and introduce
measures that will make it an attractive
for foreign investors
However Finance Minister Euclid Tsakalo
tos insisted there will be a clean exit predicting
that discussions in 2018 will revolve
around measures to reduce Greece's debt
mountain as well as the effort to create
enough reserves that will facilitate the country's
return to markets
For his part in a recorded address to the
forum Prime Minister Alexis Tsipras insisted
Greece is back on track and urged foreign
to take a chance in the country saying
The land of opportunity is having its gates
wide open for highly profitable investments
destination

investors

3. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
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Μνημόνιο για πολλά
χρόνια «υπόσχονται»
οι θεσμοί

ν

Η Κομισιόν ανεβάζει διαρκώς
τον πήχη των μεταμνημονιακών
μεταρρυθμίσεων, δείχνοντας έναν
μακρύ δρόμο σπαρμένο με πολυετείς
δεσμεύσεις. Ο ESM από την πλευρά
του χαμηλώνει διαρκώς τον πήχη των
προσδοκιών μελλοντικών παρεμβάσεων
στο χρέος, αναδεικνύοντας την
ελάφρυνση που έχει προσφερθεί ήδη
στην Ελλάδα μέσω των βραχυχρόνιων
μέτρων διευθέτησής τους.
Στο συνέδριο Capital Link το οποίο
πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη,
ο Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής
της Κομισιόν στη διαπραγματευτική
ομάδα των δανειστών, επανέλαβε
ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων
θα είναι μακρύς, δεδομένου ότι «μια
βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη θα
χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής
των δομικών μεταρρυθμίσεων
για πολλά ακόμα χρόνια».
Όπως προκύπτει και από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι δανειστές
θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο τη
όχι μόνο της σημερινής αλλά
και των επόμενων κυβερνήσεων στη
μη αναστροφή των μεταρρυθμίσεων
αλλά και των μέτρων που επιβλήθηκαν
στα χρόνια του Μνημονίου, μαζί
με ένα πακέτο νέων μεταρρυθμίσεων
τα επόμενα πολλά χρόνια.
Στο παζάρι αυτό, το οποίο αναμένεται
να ξεκινήσει αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
- καλώς εχόντων των πραγμάτων στο
τέλος Ιανουαρίου 2θΐ8 -, κομβικό σημείο
στις διαπραγματεύσεις αναμένεται
να διαδραματίσουν οι δεσμεύσεις
μελλοντικών διευθετήσεων στο
ελληνικό δημόσιο χρέος.
Παρακολουθώντας την τοποθέτηση
του εκπροσώπου του ESM στο
κουαρτέτο, από το βήμα του ίδιου
οι προσδοκίες θα πρέπει να
είναι μετρημένες. Ο Νικόλα Τζιαμαρόλι ανέδειξε την αποτελεσματικότητα
της εφαρμογής των βραχυχρόνιων
μέτρων καθώς αναμένεται πως θα
οδηγήσουν σε μείωση του λόγου
χρέους προς ΑΕΠ κατά 25 μονάδες
έως το 2θ6ο, έναντι 2θ μονάδων που
ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις.
Κατά το σκεπτικό του ESM, το οποίο
αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα
έχει αναλύσει ο επικεφαλής Κλάους Ρέγκλινγκ, οι παρεμβάσεις αυτές
είναι επαρκείς για την αποκατάσταση
της βιωσιμότητας του χρέους.
δέσμευση

συνεδρίου,
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Τα μηνύματα
των Ελλήνων τραπεζιτών
από τη Νέα Υόρκη
sy
Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τραπεζικό
τομέα αλλά και την οικονομία μετέφεραν
οι επικεφαλής συστημικών τραπεζών
στο 19ο ετήσιο συνέδριο του Capital Link
στη Νέα Υόρκη χωρίς βεβαίως να παραβλέπουν
ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές
προκλήσεις
Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις από τα stress
test τονίζει ο Νίκος Καραμούζης και αναδεικνύει
τη σημασία του να δοθεί χρόνος

για εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων
Στο ευνοϊκότερο σημείο από την αρχή
της κρίσης οι προοπτικές των τραπεζών
επισημαίνει ο Χρήστος Μεγάλου Ορατά τα
σημάδια ανάκαμψης σημειώνει ο Λεωνίδας

Φραγκιαδάκης
Καραμούζης Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις
από τα stress test
Η κεφαλαιακή επάρκεια η ποιότητα του
ενεργητικού οι συνθήκες ρευστότητας και
η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
βαίνουν βελτιούμενες τα σχέδια αναδιάρθρωσης
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει
σε οργανική κερδοφορία μετά από
χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια
μίας ανακάμπτουσας οικονομίας τόνισε
ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος

της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος
Καραμούζης μιλώντας στο 19ο Invest
in Greece το ετήσιο διεθνές επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει
στη Νέα Υόρκη το Capital Link
Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται
σε κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται
να αντιμετωπίσει σειρά από προκλήσεις
ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν
από την πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά
αν και μειούμενα επίπεδα των μη
ανοιγμάτων το βελτιούμενο
μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της
ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισμούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των
δανειακών χαρτοφυλακίων ανέφερε ο κ
Καραμούζης
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες
προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
εξυπηρετούμενων

περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών
πρωτοβουλιών π.χ IFRS 9 Basellll MIFiD
2 TRIM PSD2 calendarprovisioning η
εφαρμογή των οποίων όπως επισήμανε
μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών ενώ σε
συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό
από τις αγορές τους μη-τραπεζικούς
διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών τις μεταβολές των προτιμήσεων
των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες απαιτούν μεγάλου εύρους
μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό
επιχειρηματικό μοντέλο
Λαμβάνοντας υπόψη το βελτιούμενο
οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και τη
διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα
βγει επιτυχώς απ το πρόγραμμα το καλοκαίρι
του 2018 την υψηλή και βελτιούμενη
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών που
βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούμενα επίπεδα τη σημαντική
προ-προβλέψεων κερδοφορία περίπου
4,2 δισ σε ετησιοποιημένη βάση που
αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας
για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις το

δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 5θ
τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους
επιχειρησιακούς στόχους νιώθω σήμερα
περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις
από τις εποπτικές αλλαγές και την
άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών
stresstest θα είναι διαχειρίσιμες χωρίς
συστημικές διαταραχές ιδίως εάν δοθεί
ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να
μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα και να καλύψουν την
όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση
μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων
και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού
επισήμανε ο Νικόλαος Καραμούζης
Μεγάλου Οι προοπτικές των τραπεζών στο
πιο ευνοϊκό σημείο από αρχή της κρίσης
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ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΨΑΧΝΕΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Μπορεί η νέα χρονιά να φέρνει νέες επιβαρύνσεις
μπορεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο να κρίνεται από τις
διαθέσεις των δανειστών πόσο άγριες θα είναι οι
περικοπές

συντάξεων αφορολόγητου για την επόμενη
διετία μπορεί να θεωρούνται εξαιρετικά
οι στόχοι για το ΑΕΠ της επόμενης χρονιάς
και
από τους αισιόδοξους ο υπουργός Οικονομικών
ακόμα
όμως επέλεξε να εκπέμψει ένα διαφορετικό
μήνυμα ενώπιον των επενδυτών που συγκεντρώθηκαν
στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του φετινού
φόρουμ και των προηγούμενων υπογράμμισε
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και εξήγησε πως ο λόγος
είναι ότι το 201 8 αποτελεί μια καθοριστικής σημασίας
στιγμή για την Ελλάδα καθώς σηματοδοτεί την
έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής
Ο υπουργός Οικονομικών που θα έχει σειρά επαφών
με funds εν όψει των επόμενων εκδόσεων ομολόγων
εστίασε στις συζητήσεις σχετικά με τα
και μακροπρόθεσμα μέτρα χρέους και
στις προσπάθειες να δημιουργηθούν επαρκή αποθέματα
που θα επιτρέψουν την ομαλότερη επιστροφή
στις αγορές
φιλόδοξοι

μεσοπρόθεσμα
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4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

1

3 ΔΕΚΕΓ

του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσει
ανέφερε ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις
μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους στο Παρίσι
συζήτηση

την

ελάφρυνση
για
ΜΗπριν από το τέλος
του προγράμματος

Τι περιμένει η κυβέρνηση από το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης Νέα αποκλιμάκωση χθες του ΙΟετούς

Άμεσα οφέλη στην αγορά ομολόγων
έμμεσα ενίσχυση των επενδύσεων
FΑ

μεσα οφέλη κατ αρχήν στην
αγορά ομολόγων και σε δεύ
Ä ιερο χρόνο στην ενίσχυση
των επενδύσεων χωρίς την οποία
δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος της
ανάπτυξης το 2018 περιμένει η
κυβέρνηση από το κλείσιμο της
3ης αξιολόγησης Ο υπουργός

δανεισμό της χώρος δεδομένου
ότι όποια και αν είναι η αποκλιμάκωση
των αποδόσεων το επόμενο
διάστημα το κόστος για την
Ελλάδα θα είναι σαφώς υψηλότερο
ουγκριτικά με αυτό των δανείων
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Ευκλείδης Τσακαλώ
τος θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα
στην Αθήνα ύστερα από την
4ήμερη απσστολη στη Νέα Υόρκη
όπου είχε την ευκαιρία να

Όπως έγινε γνωστό κατά την
4ήμερη παρομονή του στη Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών

ΖΑ

Στήριξης

Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε την
ευκαιρία να συναντηθεί με

καταγράψει

το κλίμα που επικρατεί
αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα Η
ταχύτατη ολοκλήρωση των
για την 3η αξιολόγηση
διαπραγματεύσεων

η διαφαινόμενη προοπτική
επιτυχούς κλεισίματος του
3ου μνημονίου αλλά και οι
των Ευρωπαίων ότι η
Ελλάδα δεν θα αφεθεί να αντιμε
τωπίσει μόνη της ης αγορές μετά
ης 20 Αυγούστου έχουν ουμβάλει
στη βελη'ωση του κλίματος νια τη
χώρα μας Χθες καταγράφηκε μια
ακόμη αποκλιμάκωση στις αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων η
απόδοση του l θετούς ομολόγου
υποχώρησε στο 4,3 με αποτέλεσμα
να διατηρείται στα προ
επίπεδα ενώ η απόδοση

διασφαλίσεις

μνημονίου

του 2ετούς ομολόγους έπεσε στο
2,15
Αν αυτή η τάση αποκλιμάκωσης
συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα
η πρώτη έξοδος της Ελλάδας
στις αγορές αυτή τη φορά όχι

για να αναχρηματοδοτηθεί
χρέος αλλά για να ανιλη

υφιστάμενο

εκπροσώπους

πολλών ξένων

Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε
την ευκαιρία στη Νέα Υόρκη
να καταγράφει το κλίμα που
επικρατεί αυτή τη στιγμή για
την Ελλάδα

θει φρέσκο χρήμα θα έρθει πιο
κοντά στον χρόνο Σύμφωνα με
πληροφορίες η ζήτηση για την
αγορά ελληνικών ομολόγων είναι
αρκετά μεγάλη δεδομένου ότι δεν
υπάρχουν και πολλά ομόλογα διεθνώς
που να προσφέρουν αυτή τη
στιγμή αποδόσεις άνω του 4 κάτι
που μπορεί να οδηγήσει σε νέες
εκδόσεις της τάξεως των 3-5 δισ
ευρώ ακόμη και μέσα στον
Ιανουάριο

Ο ελληνικός

προγραμματισμός

προβλέπει να γίνουν
τρεις εκδόσεις μέχρι τον
Αύγουστο του 2018 Τα κεφάλαια
που θα αντλήσει η Ελλάδα πάντως
θα ουμφωνηθουν και με τους
δανειστές σι οποίοι θέλουν να
έχουν λόγο όσον αφορά τον νέο
τουλάχιστον

αποκλιμάκωσης

για το δημοσιονομικό πλεόνασμα
Υπογράμμισε ότι τα πράγματα
βρίσκονται στον σωστό δρόμο
για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων
για την τρέχουσα
Βλέπουμε ότι n Ελλάδα πε
τηχαίνει και μάλιστα υπερβαίνει
τους δημοσιονομικούς της στόχους
και φοίνεται ότι θα επιτύχει
τον στόχο για δημοσιονομικό
3,5 του ΑΕΠ το 2017
υπογράμμισε ο Λετονός εηίτρο

των ομολόγων
συνεχιστεί

και το επόμενο
διάστημα η
πρώτη έξοδος της
Ελλάδας στις
αγορές για φρέσκο
χρήμα θα
έρθει πιο κοντά
στον χρόνο

αξιολόγηση

πλεόνασμα

επενδυτικών

κεφαλαίων μεταξύ των
οποίων τα ακόλουθα Bluecrest
Cyrus Capital Fir Tree Knighth
eaà Capital Stonehül Capital Wa
terwheel Capital Graham Capital

0 υπουργός

στηκε αισιόδοξος για ταχεία ολο
κληρωση της τρίτης αξιολόγησης
και για την επίτευξη του στόχου

Αν η τάση

Greylock Hayman Capital Op
ροηηεϊιηβΓ Serengeti American
Century Caxton Goldentree
Asset Management Prudential
Smithcove Capital και Gol
dentree

Marathon

Εξίσου κρίσιμη ενδεχομένως
και κρισιμότερη είναι n ανάγκη

για εξασφάλιση άμεσων επενδύσεων
Το θετικό κλίμα που διαφάνηκε
οτο συνέδριο του Capital Link
όμως θα πάρει καιρό για να φο
νεί αν θα μετουσιωθεί σε νέο επεν
δυτικό χρήμα Τόσο ο πρωθυπουργός
με το μήνυμά του όσο Kat
οι υπουργοί που μίλησαν στο
απηύθυναν το σχετικό επεν
δυτικό προσκλητήριο γνωρίζοντας
ότι ο στόχος νια ανάπτυξη 2,5
το 2018 δύσκολα θα επιτευχθεί αν
συνέδριο

δεν υπάρξουν άμεσες επενδύσεις

πος

Παρατηρούμε ισχυρή
και μια πολυ εποικοδομητική

προσήλωση

εγχώριες και ξένες Όπως προκύπτει
και από τον κροτικό προϋπολογισμό
του 201 8 ο ακαθάριστος

σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
θα πρέπει να αυξηθεί κατά 11,4
το 2018 έναντι 5,1 που είναι ο
στόχος για αύξηση φέτος Ένας
στόχος ο οποίος είναι αμφίβολο
αν θα επιτευχθεί καθώς στο 9μη
νο η ΕΛΣΤΑΤ έχει καταγράψει
πρόσημο στον ακαθάριστο
σχηματισμό παγίου κεφολαίου
Η συζήτηση για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσει
πριν από το τέλος του προ
γράμματος ανέφερε ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις μιλώντας
σε Έλληνες δημοσιογροφους στο
περιθώριο της Συνόδου One Planet
για την κλιματική αλλαγή που
προγματοποιειται στο Παρίσι
Ο κ Ντομπρόβσκις εμφανί¬
αρνητικό

στάση από πλευράς της
κυβέρνησης και στο πλαίσιο
αυτό θα έλεγα ότι είναι πιθανό
ελληνικής

να ολοκληρώσουμε γρήγορο την
τρίτη αξιολόγηση
Για το κατά πόσο είναι εφικτή

n καθαρή έξοδος της Ελλάδας
από το πρόγρομμα που λήγει τον
Αύγουστο του 2018 ο κ Ντομπρόβσκις

είπε ότι οι Ευρωπαίοι
εταίροι θα ανοίξουν το θέμα αυτό
μετά το πέρος της αξιολόγησης
Όσον αφορά το πού βρίσκονται
οι διαπρογματεύσειςγια τη
του ελληνικού χρέους ο
αντιπρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε
βιωσιμότητα

μόνο ότι πριν από τη ληξη του
προγρομματος θα ανοίξει η ουζή
τηση νια τα μέτρο ελάφρυνσης του
χρέους σε βραχυπρόθεσμο και με
σομακροπρόθεσμο ορίζοντα
SID 1 1549623
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Jταχνολογώντας

Με™™*»™™

ο

μια φορά προ τετελεσμένων γεγονότων
Στην κίνηση του Δήμου Λέσβου να
μπλοκάρει τη μεταφορά κοντέινερ απάντησε
και ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας τονίζοντας
πως αυτοί που χρησιμοποιούν σαν
πρόσχημα τις κακές συνθήκες διαβίωσης
των προσφύγων στη Μόρια αυτοί
εμποδίζουν τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσής τους Δυστυχώς φαίνεται
να δοκιμάζεται πάλι η πατροπαράδοτη
ελληνική φιλοξενία καθώς και ο Δήμος
Χίου ζητά από τα δικαστήρια να μην
οικίσκοι ούτε στον καταυλισμό
της ΒΙΑΛ

▼ Η Αυγη προβάλλει την έκθεση της
Deutsche Bank η οποία βλέπει καθαρή έξοδο
της χώρας μας από τα μνημόνια το 2018 Η
έκθεση δείχνει την προοπτική καθαρής εξόδου
επικαλούμενη τις χαμηλότερες από το παρελθόν
χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας και
το γεγονός ότι το προβλεπόμενο μαξιλάρι
σε συνδυασμό με την πολύ περιορισμένη
έκδοση ομολόγων θα επιτρέψουν στην
ρευστότητας

Ελλάδα να εξυπηρετήσει το χρέος της χωρίς
επιπλέον χρηματοδότηση και στους Ευρωπαίους
εταίρους να μιλήσουν για επιτυχία Είναι
νομίζω σαφές ότι η στάση των δανειστών θα
γίνεται στο εξής όλο και πιο εποικοδομητική
καθώς επιθυμούν κι εκείνοι να παρουσιάσουν
ως επιτυχημένο το 7ετές μνημονιακό πείρα
μά τους στην υπερχρεωμένη από τους ίδιους
Ελλάδα

ο

▼ Σε θετικό κλίμα κινήθηκε και ο επικεφαλής
του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην ομάδα των Θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο σε
παρέμβασή του στη Νέα Υόρκη στο συνέδριο
επενδυτών που διοργάνωσε η Capital Link
η Ναυτεμπορική Υποστήριξε ότι
το πρόγραμμςέχει επανέλθει σε θετική τροχιά
μετά την επίτευξη της τεχνικής συμφωνίας για
την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης Είπε
βεβαίως και ότι η βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη
προϋποθέτει τη διατήρηση της εφαρμογής
των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά
ακόμα χρόνια σε τομείς όπως το φορολογικό
σύστημα τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης και του δικαστικού συστήματος
Ειδικά για το δικαστικό σύστημα υποθέτω πως
η Ν.Δ δεν θα κατηγορήσει τον εκπρόσωπο της
Κομισιόν για παρέμβαση στο έργο των περήφανων
Ελλήνων δικαστών
σημειώνει

ο▼

Τα Νέα αναφέρονται στο προσφυγικό
ζήτημα με τίτλο πόλεμος για τα αντίσκηνα της

επιτραπούν

Στονς22°€ έφιασε χθες η θερμοκρασία
στις παραλίες της Λάρνακας

ντροπής τα οποία προορίζονται για τον
της Μόριας και συγκεκριμένα στο
μπλόκο από τον Δήμο Λέσβου σε 55 κοντέινερ
που έφτασαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης
Τα απορριμματοφόρα του δήμου μπλόκαραν
τις μπουκαπόρτες του πλοίου εμποδίζοντας
τη μεταφορά των οικίσκων Οπως δήλωσε
ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός στα
Νέα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να επεκταθεί
η συγκεκριμένη δομή και μάλιστα η
κοινωνία του νησιού να βρίσκεται για ακόμη
καταυλισμό

▼ Η Καθημερινή γράφει για τις
εφημερίδες στην Ιαπωνία όπου ένα
από τα πρώτα πράγματα που κάνουν οι

ενήλικοι αφού ξυπνήσουν είναι να τις
απολαμβάνουν χάρτινες Οι εφημερίδες
διανέμονται κατ οίκον από υπαλλήλους
που προσπαθούν με μηχανάκι να
φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο
για δεκάδες εκατομμύρια Ιάπωνες πριν
την αυγή

Στον Ελεύθερο
Τύπο ο Γιάννης
Δφμεντζόγλον μάς
θυμίζει ότι όπου

φτωχός πρόσφυγας
κι η μοίρα τον
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Δ Στέργιου λης 19ο συνέδριο της Capital Link

Εςκιλτήριο για επανεκκίνηση
της οικονομίας η ενέργεια
ΕΛΠΕ έχουν τη βούληση και

T'aδιαθέιουν τα εχέγγυα προκειμέ

vou va διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εθνική προσπάθεια
για να καταστεί η χώρα σημαν

πκός διαμετακομιστικός κόμβος
όπως σημείωσε ο διευθύνων
του Ομίλου Γρηγόρης Στερ
γιούλης κατά την τοποθέτηση του
στο 19ο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη με θέμα Η Ελλάδα
ως ενεργειακή πύλη Ο κ Στεργι
ούλης σημείωσε πως ο τομέας της
ενέργειας μπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας
καθώς προσφέρει σημαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες
Το στέλεχος των ΕΛΠΕ υπογράμ
μισε ης θετικές προοπτικές που
τα πολυσύνθετα ενεργειακά
πρότζασ που έχουν δρομολογηθεί
σύμβουλος

επιφέρουν

για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης όπως οι αγωγοί για m
φυσικού αερίου που είναι
είτε υπό κατασκευή είτε σε φάση
μεταφορά

διερεύνησης TAP EastMeà Poseidon
οι αγωγοί διασύνδεσης μεταξύ
όμορων κρατών εντός της Ε.Ε π.χ
ο IGB και η αναβάθμιση της Ρεβυ
θούσας Παράλληλα αναφέρθηκε
στην αναμενόμενη εκτίναξη των
επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
αλλά και στις σοβαρές προοπηκές
ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
crov ελλαδικό χώρο
λόγο για εξέλιξη που εάν
θα ισχυροποιήσει στρατηγικά
κάνοντας

επιβεβαιωθεί

τονγεωπολιττκό ρόλο της χώρας
Επίσης ο κ Στερνιουλπς
ης ισχυρές επιδόσεις του
Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία
παρουσίασε

τριετία

SID

11 5494641
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ΠΕΡΙ ΧΡΕΟΥΣ

Συμμετοχή ΔΝΤ
οτο ελληνικό
πρόγραμμα
βλέπει
ο Τσακαλώτος
ΤΟ ΔΝΤ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
στο ελληνικό πρόγραμμα
είπε ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος σε συνέντευξη
που έδωσε από
τη Νέα Υόρκη μετά το

τέλος του συνεδρίου

του Capital Link για την
Ελλάδα τοποθετώντας
το χρόνο της συζήτησης

για το χρέος τον

Φεβρουάριο

Τόνισε πάντως ότι η
παραμονή του Ταμείου
θα κριθεί τον Φεβρουάριο
όταν θα πρέπει να
ξεκινήσει και η συζήτηση
για την περαιτέρω
του χρέους για
την οποία εμφανίστηκε
αισιόδοξος
θύμισε όχι και στο
τελευταίο Eurogroup ο
Γερούν Ντάισελμπλουμ
είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί
η συζήτηση για το
ελάφρυνση

χρέος

Διευκρίνιση
θέλουμε διευκρίνιση
για τα μέτρα που
τον Ιούλιο
του 201 7 θέλουμε να
δούμε τι σημαίνει για
παράδειγμα η ρήτρα
ανάπτυξης και να γίνει
πιο συγκεκριμένο τι
θέλουν να γίνει για το
αποφασίστηκαν

χρέος Το ΔΝΤ θα πάρει
μια απόφαση για το εάν
μπορεί να συνεχίσει στο
πρόγραμμα είπε ο κ
Τσακαλώτος

Απέφυγε όμως να
απαντήσει ανοιχτά αν
είναι στα σχέδια της
να επαναδια
πραγματευτεί τα μέτρα
της διετίας 201 9-2020
Οπως είπε κάτι τέτοιο
δεν είναι συζήτηση για
την παρούσα χρονική
φάση αλλά για το χρόνο
μετά το τέλος της τρίτης
αξιολόγησης
κυβέρνησης

Τ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Εύσημα στην Ελλάδα
από τον Πρεμ Γουάισα
► Τη s

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ στην

ελληνική

οικονομία δίνει ο μεγαλοεπεν
δυτής Πρεμ Γουάχσα πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Fairfax
Financial Holding με σημαντική
στην Ελλάδα την οποία σκέφτεται
να επεκτείνει
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός
Οικονομικών έκαναν όλα όσα
είχαν ζητήσει οι πιστωτές Το πολιτικό
ρίσκο ήταν θέμα το 201 3 και το
201 4 και τώρα το ρίσκο αυτό έχει
ελαχιστοποιηθεί ίσως έχει εξαφανιστεί
δηλώνει ο Πρεμ Γουάτσα
σε συνέντευξή του στο Bloomberg
η οποία έρχεται ταυτόχρονα με το
κάλεσμα που απηύθυνε η Ελλάδα
στους διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο
του 1 9ου Capital Link Invest in
Greece που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη
παρουσία

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της
Eurobank με 1 8 και σημαντικές
συμμετοχές στην Grivalia τον όμιλο
Μυτιληναίου και στο Praktiker
που κόστισαν 1 3 δια δολάρια
στη συνέντευξή του στο
Bloomberg ότι για τους επενδυτές
αξίζει τον κόπο να εξετάσουν με
προσοχή την Ελλάδα και δηλώνει
πρόθυμος να εξετάσει επέκταση της
έκθεσής του στη χώρα μας
Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η
Fairfax έχει υποστεί απώλειες άνω
υπογραμμίζει

των 600 εκατ δολαρίων στην Ελλάδα
Εχουμε χάσει πολλά χρήματα
στην Ελλάδα Είμαστε όμως μακροχρόνιοι
επενδυτές υπογραμμίζει
Εμμέσως εξάλλου αφήνει ανοιχτό
το ενδεχόμενο να μπει στην αγορά
νέων ελληνικών ομολόγων την
οποία χρονικά τοποθετεί στις αρχές
του 201 8
Ποτέ δεν αποκαλύπτεις το επενδυτικό
σου σχέδιο αλλά όταν έρθει
η ώρα θα δούμε και το ίδιο ισχύει και
για τις ελληνικές μετοχές είπε στο
Bloomberg το οποίο υπογραμμίζει
ότι η Fairfax έχει ήδη ουσιαστικές
θέσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα
Για τον 67χρονο μεγαλοεπενδυτή
η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση
και η επιστροφή στην κανονικότητα
θα απαιτήσει μερικά βήματα

ακόμη
Τα capital controls θα αποσυρθούν
Οταν αποσύρθηκαν στην Κύπρο
οι καταθέσεις επέστρεψαν δεν

έφυγαν και το ίδιο θα συμβεί και
στην Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά τη Eurobank ο Γουάτσα
είναι απολύτως βέβαιος για μια
θετική στροφή στην πορεία της
Η Eurobank είναι πολύ καλά
κεφαλαιοποιημένη Τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια υποχωρούν η τράπεζα
είναι κερδοφόρα και επομένως

πιστεύω ότι τα επικείμενα stress
tests θα πρέπει να πάνε καλά είπε
ο Γουάτσα
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na

Τσίπρκς Επενδύστε ιτην ΕΒΠάδα

npos tous ξένους επενδυτές να
επενδύσουν στη χώρα pas απεύθυνε ο

Κάλεσμα
πρωθυπουργοί

Aflé^ns Tainpas σε

Βιντεοσκοπημένο

στρατηγική ms κυβέρνησης υπογραρμίζοντας
nuis καθιερώνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

φιλικό npos us επενδύσεις και προσανα

μήνυμα ίου που προβλήθηκε

τολισρένα aus εξαγωγές Συρπλήρωσε πως

στο 19ο ετήσιο 6ιεθνέ5 επενδυτικό συνέδριο

προχωρώντας npos το 201 β οι προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας διαφαίνονται πιο θετι

για την Ελλάδα που διοργανώνει στη Νέα
Υόρκη το Capital Link υπό τον τίτλο Invest
in Greece
Η

Ελλάδα έχει επανέλθει είναι εδώ και oas

καλεί να γίνετε pépos uis

ιόνισε ο κ Tainpas
και διαμήνυσε nus η χώρα pas έχει διάπλατα
ανοικτά us πύλες aïs για κερδοφόρες επενδύσει
Στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός

Οικονομίας

Δημήτρης Παπαδηρητρίου από τη μεριά
του μίλησε για τη νέα εθνική αναπτυξιακή

κές και επισήμανε πως η εμπιστοσύνη στην
θα ενισχυθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση

οικονομία

του προγράμματο5 όπως και με την

πλήρη

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
Ντ Κοστέλο Δεν πρέπει νο δούμε

νέα προγράμματα για την Ελλάδα
Εξάλλου θευκό μηνύματα για us προοπτικές
της είΐίΐηνικής οικονομίας και την έξοδο της
στις αγορές στέλνουν οι συμμετέχοντεβ oris

Εργασίες του διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου
Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου εστίασε στην

τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας
και aus μακροοικονομικές προοπτικές της μέσα
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο
0 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στους θεσμούς Ντέκλαν Κοστέλο σημείωσε
πως η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Βιωσιμότητα

του ελληνικού χρέους είναι η ανάπτυξη
Επισήμανε επίσης πως η Ελλάδα έχει εξαλείψει

πολλές οικονομικές ανισορροπίες και έχει

σημειώσει υπολογίσιμη πρόοδο στη θεσμοθέτηση
των μεταρρυθμίσεων του ESM Δεν
πρέπει να δούμε νέα προγράμματα για την Ελλάδα

αλλά εφαρμογή των μέτρων και των
επενδυτικών πρότζεκτ υπογράμμισε
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισμός και δημιουργεί τις προϋποθέσεις
και το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην τουριστική
αγορά Αυτό τόνισε η υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά μιλώντας
στο Capital Link στη Νέα Υόρκη και τονίζοντας προς το επενδυτικό ακροατήριο
ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ισχυρή πολιτική βούληση και
αναπτυξιακό σχέδιο
Την ίδια ώρα τέθηκε σε δη
g
μόσια διαβούλευση που θα ολο
κληρωθεί στις 5 Ιανουαρίου το
σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για ιον
C C
συγκεκριμένο
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εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου στον τομέα του τουρισμού
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής νομοθεσίας στο
σύνολό της για την κάλυψη κενών και η υιοθέτηση καλών πρακτικών
καθώς και η προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα Περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία γραφείων
με έμφαση στο ίντερνετ επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών
αυτοκινήτων IX την τουριστική μίσθωση κατοικιών από ιδιώτες αλλά
ταξιδιών

και θέματα αδειοδότησης ξενοδοχείων και κάμπινγκ κ.ά
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CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM

Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις
στον ελληνικό τουρισμό
Πρόσκληση για επενδύσεις
στην Ελλάδα και στον
ελληνικό τουρισμό απηύθυνε
η υπουργός Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά από το
βήμα του Capital Link Invest
in Greece Forum στη Νέα
Υόρκη
Η κ Κουντουρά προσκάλεσε

τους διεθνείς

επενδυτές

να αξιοποιήσουν τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζει
η χώρα και να επενδύσουν

στον δυναμικά
τουριστικό τομέα
μιλώντας στο συνέδριο
που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία με το Χρηματιστήριο της
αμερικάνικης μεγαλούπολης και μεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς
αναπτυσσόμενο

Η

υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε
στις συνθήκες σταθερότητας και
της ελληνικής οικονομίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση με
ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριμένο
αναπτυξιακό σχέδιο και στο φιλικό
και ελκυστικό περιβάλλον για την
ανάπτυξης

προσέλκυση

και προώθηση νέων επενδύσεων

Το υπουργείο Τουρισμού τόνισε

υλοποιεί

την επιτυχημένη εθνική περιφερειακή
τουριστική πολιτική με στόχο να
εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο
προορισμό για τουρισμό 365
ημέρες τον χρόνο Μέσα από την επίτευξη
των στρατηγικών αναπτυξιακών
στόχων της τουριστικής πολιτικής με
στην επιμήκυνση της θερινής
το άνοιγμα νέων ξένων αγορών
επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης
την προώθηση νέων προορισμών
και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού
έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο για
νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην
ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει
ελκυστικό

έμφαση

περιόδου

εκδηλωθεί σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον
σημείωσε η κ Κουντουρά όπως
μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
Η υπουργός σημείωσε
επίσης ότι η
Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσμικό της ρόλο
στα παγκόσμια κέντρα αποφάσεων για
τον τουρισμό συνεργάζεται στενά με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού
τον ΟΟΣΑ και με άλλους διεθνείς
και φορείς και ενισχύει τη διεθνή
της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισμός
θεσμούς

Ειδικότερα για την αμερικανική αγορά
αναφέρθηκε σε μία σειρά στοχευμέ
νων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν
και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση
των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόμενα
την τελευταία τριετία στη σημαντική αύξηση
της συνδεσιμότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων στις
επαφές με κορυφαίους Αμερικανικούς
Ομίλους που διερευνούν συγκεκριμένες
διμερείς

ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν
στον τουρισμό και στο real estate
καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες
αμερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική
αγορά
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Γεωτρήσεΐ8
ανήγγειλαν
χα

ΕΛΠΕ

Αρχές του 201 9 θα πραγματοποιηθούν
οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό
Κόλπο όπως ανήγγειλε ο διευθύνων

σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων
Γρηγόρης Στεργιούλης κάνοντας
λόγο για ενθαρρυντικά αποτελέσματα
των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε
η κοινοπραξία ΕΛΠΕ Edison
Ο κ Στεργιούλης μίλησε στο διεθνές
συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη
και αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες
στον τομέα της ενέργειας στη χώρα
μας σημειώνοντας την υποβολή της
πρότασης των ExxonMobil και Total για
τους υδρογονάνθρακες Τόνισε ότι το
ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς
του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν Μάλιστα
όπως είπε σε συνδυασμό με αντίστοιχες
ανακαλύψεις στη Λεκάνη της Λεβα
ντίνης ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί
στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων
για πολλές δεκαετίες
Ο ίδιος προέβλεψε για τα ΕΛΠΕ
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων
EBITDA άνω των 800.000.000
ευρώ στο τέλος της χρονιάς Περιέγραψε
δε τις συνέργειες και συμμαχίες που
έχει αναπτύξει ο όμιλος σε διάφορους
τομείς της ενέργειας
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
Τα συνηθίζει τα λάθη ο Αλέξης
Τσίπρας όταν μιλάει αγγλικά
Ετσι οι άσπονδοι φίλοι

του κατέγραψαν ένα ακόμη
μαργαριτάρι που κάνει από
χθες το γύρο του Διαδικτύου
και έγινε στο βιντεοσκοπημένο
μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα
προς τους επενδυτές που
παρουσιάστηκε στο Capital
Link της Νέας Υόρκης Ο
ήθελε να ξεκαθαρίσει
ότι η Ελλάδα επέστρεψε
μετά την οικονομική ύφεση
και είπε Greece is come
back Greece is here Greece is
come back is here now Ποια
είναι η σωστή φράση Greece
has come back
πρωθυπουργός

16. ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΖΑΖ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ Ν ΥΟΡΚΗ O ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Date: . . . . . . . .13/12/2017 Clipping Date: . . .13/12/2017
Page: . . . . . . . 32

Απόλαυσε τζαζ και τέχνη
στη Ν Υόρκη ο Τσακαλώτος
Μια χαρά τα είπε
ο υπουργός
μαθαίνουμε

Οικονομικών
Τσακαλώτος

Ευκλείδης

στους συνέδρους

του Capital Link στη
Νέα Υόρκη Εβαλε

στην άκρη το

αριστερό

του προφίλ και
μίλησε με ενθουσιασμό

και τα γνωστά
τέλεια αγγλικά του
για επενδύσεις και

ιδιωτικοποιήσεις
Πήραμε το κόστος να ξεμπλέξουμε την επένδυση
στο Ελληνικό Θα είναι κρίμα να πάρουμε και
το κόστος να μη γίνει η επένδυση είναι ένα
χαρακτηριστικό απόσπασμα όσων είπε Γενικά
ο υπουργός φαίνεται πως χαλάρωσε στη Νέα
Υόρκη Πήγε σε τζαζ κλαμπ και το ευχαριστήθηκε
πήγε και στο περίφημο Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης όπου εθεάθησαν και οι τραπεζίτες Νίκος
Καραμούζας και Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Χθες
το απόγευμα χτύπησε και το καμπανάκι λήξης
τας συνεδρίασης της Wall Street αφού είχε προηγηθεί
η ειδική εκδήλωση Ημέρα της Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Αχ αυτός
ο άτιμος ο καπιταλισμός
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H Alpha Bank στο επενδυτικό
συνέδριο Capital link
Την προσέλκυση επενδυτών ως βασική προϋπόθεση για
την επανένταξη της Ελλάδας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης
υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής και CFO της

Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης μιλώντας στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών σημείωσε ο κ
Ψάλτης είναι πολύ σημαντικός για τη διευκόλυνση
εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα μέσω της
συμμετοχής τους στην επιτυχή αναδιάρθρωση των
επιχειρήσεων
βιώσιμων
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Φαρ Ουέστ
Με όρους Αγριας Λύσης όπως δηλαδή
ταιριάζει στην περίσταση για να συνεννοείται
με τους επενδυτές από τις Η
ΠΑ μίλησε ο πρωθυπουργός στο μήνυμα
που απέστειλε στο συνέδριο Capital
Link λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι
γη της ευκαιρίας Επειδή όμως οι
είναι δύσπιστες και θέλουν και
το ανάλογο ψηστήρι την επόμενη φορά
θα του προτείναμε να γίνει ακόμα πιο
γλαφυρός Για παράδειγμα θα μπορούσε
να πει ότι η κυβέρνηση πυροβολεί τα
εργατικά και λαϊκά δικαιώματα πιο γρήγορα
κι απ τη σκιά της και ότι για
των επιχειρηματικών ομίλων
στην Ελλάδα σε λίγο μέσα στους χώρους
δουλειάς θα ισχύει ο
νόμος δυτικά
του Πέκος Ή ότι μετά τα νέα μέτρα
ενάντια στο δικαίωμα της απεργίας
σκέφτεται το επόμενο να ναι πίσσα
και πούπουλα για τους απεργούς
Και βέβαια μεγάλη επιτυχία θα είχε αν
περιέγραφε το πώς σκέφτεται να παίξει
το ρόλο του σερίφη στην περιοχή για
να τρέξει το Πόνι Εξπρές των επικίνδυνων
σχεδιασμών ΗΠΑ NATO EE
αγορές

λογαριασμό
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Ο Γούντι Αλεν

στη Γουόλ Στριτ
Της κατερινας ςωκου

έχει αλλάξει στον τρόπο
που βλέπουν οι διεθνείς αγορές

Κάτι την Ελλάδα

Στο συνέδριο
Invest in Greece του Capital
Link Forum στη Νέα Υόρκη ήταν
διάχυτη μια αισιοδοξία για τις
που παρουσιάζει η Ελλάδα
για τους ξένους επενδυτές Στα
19 χρόνια που διεξάγεται το επενδυτικό
φόρουμ έχει δει καλές και
κακές εποχές ευφορίας αλλά και
παγωμένου μουδιάσματος των
εκπροσώπων του μεγαλύτερου
ευκαιρίες

χρηματοοικονομικού κέντρου
του κόσμου Φέτος τα μηνύματα
ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά
Βοηθούν οι εντυπωσιακές
αποδόσεις της ελληνικός αγοράς
ομολόγων και τα επιτυχημένα
πρώτα βήματα εξόδου στις αγορές
Οι αναλυτές των διεθνών επενδυτικών

τραπεζών σημείωσαν
μάλιστα την αλλαγή στο μείγμα
των επενδυτών που στρέφονται
στην ελληνικό αγορά με τα hedge
funds να μην είναι πλέον μόνα
στα ελληνικό tous στοίχημα υψηλού
ρίσκου αλλά να προστίθενται
ολοένα και περισσότερο real money
όπως είπαν χαρακτηριστικά
πραγματικές επενδύσεις στην
πραγματική οικονομία Μάλιστα
εκτός από τους AuepiKavoùs και
διεθνείε επενδυτές και επενδυτικές
τράπεζες φέτος στο συνέδριο
συμμετείχαν και εκπρόσωποι
των οίκων πιστοληπτικής
αξιολόγησης

καθώ ύστερα από καιρό

έχουν αρχίσει να αναβαθμίζουν
τις εκτιμήσεις τους για τις
προοπτικές

της ελληνικός οικονομίας
Ακόμη και α επιφυλακτικός προς
τις αγορές υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος εμφανίσθηκε
για να υποστηρίξει το μήνυμα
της αλλαγής σελίδας με
αναφορές στον
Γούντι Αλεν ενώ σύμμαχος στην
προσπάθεια ήταν και ο πρέσβης
κινηματογραφικές

των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρεϊ
Πάιατ ο οποίος εστίασε την ομιλία
του στις ευκαιρίες στην αγορά
της ενέργειας
Στο αμερικανικό υπουργείο
Εξωτερικών υποστηρίζουν εν
θέρμως τη συμμετοχή των ΗΠΑ
ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή
Εκθεση Θεσσαλονίκης το επόμενο
έτος όπου φιλοδοξούν να
παρουσιάσουν μιαν εντυπωσιακή

αποστολή η οποία αν όλα πάνε
καλά Θα συμπίπτει με την έξοδο
της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα στήριξης Βεβαίως
όσοι επενδυτές γνωρίζουν την
Ελλάδα και είναι πλέον πολλοί
δεν παρασύρονται εύκολα Γνωρίζουν
ότι οι επόμενοι μήνες θα

είναι κρίσιμοι
Σε μια ένδειξη της καμπής
στην οποία βρίσκεται το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα στο συνέδριο
συμμετείχαν οι εκπρόσωποι και
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
Ο ελέφαντας στο δωμάτιο
ήταν τα ενισχυμένα στρες
τεστ στα οποία θα υποβληθούν
πρώτες στην Ευρώπη οι ελληνικές
τράπεζες το επόμενο εξάμηνο
ώστε να πείσουν ότι δεν θα χρειασθούν
νέα κεφάλαια Σε αυτό
το πλαίσιο τόνισαν την ανάγκη
να προχωρήσουν οι ηλεκτρονικές
δημοπρασίες και οι πλειστηριασμοί
ώστε να μειωθεί το βάρος
των κόκκινων δανείων
Η ουσιαστική δοκιμασία βέβαια
θα ξεκινήσει τον Αύγουστο
όταν η Ελλάδα θα επιχειρήσει
να απαγκιστρωθεί από τη διεθνή
στήριξη και να σταθεί στα πόδια
της Το πόσο επιτυχής θα είναι
αυτή η προσπάθεια θα εξαρτηθεί
από τους όρους της εξόδου τα
συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης
του ελληνικού χρέους και αν θα
πείσουν τις αγορές ότι το καθιστούν
βιώσιμο μειώνοντας το
τους όρους της
spread στο 3
εποπτείας κατά τη μακρά περίοδο
της αποπληρωμή5 των διεθνών
δανείων και τελικά τη βιωσιμότητα
της ελληνικής ανάκαμψης
Και σε αυτό το πεδίο οι επενδυτές
απηχούν την εκτίμηση του
της Ευρωπσικήε
Ντέκλαν Κοστέλο ο οποίος
τόνισε ότι αυτή θα εξαρτηθεί
από την εφαρμογή διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων για πολλά χρόνια
ώστε να γίνει η Ελλάδα ένας
ελκυστικός προορισμός για τις
επενδύσει Οχι λόγω του χαμηλού
κόστους που μπορεί να
παροδικά το ενδιαφέρον
των ξένων αλλά επειδή θα ανοίξει
τις αγορές και θα μεταρρυθμίσει
το φορολογικό σύστημα τη
διοίκηση και τη Δικαιοσύνη
διαμορφώνοντας ευκαιρίες
για όλους και κυρίως για τους ίδιους
τους Ελληνες
εκπροσώπου

Επιτροπής

προσελκύει

δημόσια
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25

Εφυγαν οι θεσμοί
και σταμάτησαν
οι πλειστηριασμοί
Των Χρήστου

Ν Κώνστα
και
Παναγιώτη
Στάθη

Παρά τις απελπισμένες εκκλήσεις των διοικήσεων
των ελληνικών τραπεζών από τη Νέα Υόρκη παρά
τις γεμάτες σιγουριά διαβεβαιώσεις του Ευκλείδη
Τσακαλώτου και του Δημ Παπαδημητρίου ενώπιον
των ξένων επενδυτών τελικά το εργαλείο
πειθούς των στρατηγικών κακοπληρωτών οι
πλειστηριασμοί ακινήτων έχει απενεργοποιηθεί
Ενώ το οικονομικό επιτελείο μοίραζε αφειδώς
υποσχέσεις και χαμόγελα στη Νέα Υόρκη και στα
διεθνή μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα το σκηνικό
πολέμου που έχει στηθεί μέρες τώρα στα ειρηνοδικεία
της χώρας οδηγούσε σε νέα αναβολή των φυσικών
πλειστηριασμών και στη διεξαγωγή σήμερα
μόνο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Αμέσως με την αποχώρηση των θεσμών από την
Αθήνα και το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας η
διαδικασία των πλειστηριασμών περνά από αναβολή
σε αναβολή από καθυστέρηση σε καθυστέρηση
ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει
μια σειρά από προκλήσεις έλεγε ο πρόεδρος

της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών
Ν Καραμούζης από το βήμα του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη Μιλώντας για
την ανάγκη να υπάρχει μαστίγιο και καρότο γχα
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που υπολόγισε
ότι αντιστοιχούν σε 30 δισ ευρώ των κόκκινων
ο κ Καραμούζης ζήτησε από τους θεσμούς
να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να
μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση
στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής
κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης
ενεργητικού Ο κ Χρήστος Μεγάλου διευθύνων
σύμβουλος της Πειραιώς υποσχέθηκε ότι
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά
επιταχυνόμενης εξομάλυνσης με σημαντική μείωση
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή
επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων
δανείων

δημιουργίας

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης διευθύνων σύμβουλος

της Εθνικής Τράπεζας εμφανίστηκε διαλλακτικότερος
στο θέμα των πλειστηριασμών και μίλησε
για την ανάγκη πειθούς των κακοπληρωτών με
τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα Παρά τις
των υπουργών και των τραπεζιτών η
διαδικασία των πλειστηριασμών πήρε νέα αναβολή
καθώς αργά χθες το μεσημέρι οι συμβολαιογράφοι
αποφάσισαν την αναστολή τους προφανώς για λόγους
αποφυγής εκτρόπων και εικόνων βίας
Την προηγούμενη Τετάρτη η επίκληση της πορείας
για τη μνήμη του Αλ Γρηγορόπουλου και την
επίσκεψη Ερντογάν ήταν μια αιτία που στάθηκε
ικανή να πείσει δεδομένου ότι η αστυνομία είχε
επιφυλάξεις για τις συνθήκες ασφαλείας Χθες
όμως η επιλογή έγινε προφανώς για να μην υπάρξει
κατακλυσμός εικόνων κοινωνικής αναταραχής
στα ειρηνοδικεία
Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου Δωδεκανήσου
αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία των
πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία με επισπεύδοντες
τις τράπεζες το Ελληνικό Δημόσιο τους Δήμους
και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίοι έχουν
προγραμματισθεί για την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
2017 Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
και αυτοί που αφορούν επισπεύδοντες ιδιώτες
θα διεξαχθούν κανονικά Η ως άνω απόφαση
διαβεβαιώσεις

ελήφθη προκειμένου να υλοποιηθούν οι νομοθετικές
ρυθμίσεις οι σχετικές με τη διαδικασία διενέργειας
πλειστηριασμών Προσθέτουν επίσης πως
είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία διεξαγωγής
απαιτεί ευαίσθητους χειρισμούς από
όλες τις πλευρές και κοινό στόχο αποτελεί η ομαλή
και ασφαλής διεκπεραίωσή τους προς το συμφέρον
όλων υπό τις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες για την ελληνική κοινωνία και αγορά
πλειστηριασμών

ΣΤΟΣτΕ
Εν τω μεταξύ χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Τμήμα Αναστολών συζητήθηκε η αίτηση αναστολής
πλειστηριασμών που έχει υποβάλει η
συμβολαιογράφος

Λαυρίου Ελένη Καραγεωργοπούλου με
δικηγόρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου Με την αίτηση
ζητείται να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση της
τελευταίας επαναληπτικής γενικής συνέλευσης
27.11.2017 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου με
την οποία ανεστάλη η αποχή των συμβολαιογράφων
από όλους τους πλειστηριασμούς έως 31
2017 Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας Νίκος Σακελλαρίου ζήτησε να καταθέσουν
τόσο η συμβολαιογράφος όσο και εκπρόσωποι
του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου αλλά και
του υπουργείου Δικαιοσύνης για να εκθέσουν τις
απόψεις τους Η απόφαση επί της αίτησης αναστολής
αναμένεται να εκδοθεί σήμερα
Δεκεμβρίου
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ΚΑΙ FUNDS

I

Όλοι δείχνουν
την επόμενη ημέρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

θε περίπτωση θα συζητηθεί αρχής γενομένης από την 23η

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξέλθει από τα Μνημόνια και
μάλιστα με ένα ρυθμισμένο δημόσιο χρέος Το πλέον
είναι ότι το παραπάνω δεν αποτελεί μόνο κυβερνητικό
συμπέρασμα το οποίο ανέλαβε να αποστείλει ως μήνυμα
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος προς τους διεθνείς επενδυτές
από το βήμα ενός συνεδρίου που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη

Ιανουαρίου δηλαδή την επομένη της ολοκλήρωσης κατά
τα φαινόμενα της τρίτης αξιολόγησης
Την εκτίμηση ότι οι Αμερικανοί επενδυτές είναι πεπεισμένοι
πως η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και ότι ενδιαφέρονται για
άμεσες επενδύσεις εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών σε
συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ομιλία του στο 19ο
Capital Link Invest Greek Forum που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη

παρήγορο

Ανώτατοι θεσμικοί ευρωπαϊκοί παράγοντες κορυφαία στελέχη
του ΔΝΤ υποψήφιοι ή μη επενδυτές αλλά και ο διεθνής
Τύπος χθεσινά παραδείγματα η Wall Street Journal
και η Handelsblatt καταγράφουν ότι η συζήτηση όλων
των πλευρών στρέφεται προς την επιπλέον ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους και την προετοιμασία για τη μεταμνημο
νιακή κατάσταση της Ελλάδας
Και μάλιστα ένας οίκος όπως η Deutsche Bank αφήνει
το ενδεχόμενο να
ανοιχτό

υπάρξει

και καθαρή έξοδος
για τη χώρα μας κά
τι το οποίο αποτελεί
διακαή πόθο της
ελληνικής

κυβέρνησης

ενώ και οι

Ευρωπαίοι

φαίνεται
επιθυμούν

να
μια τέτοια λύση
η οποία σε κά¬

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο των προαναφερθέντων
νομίζω ότι όλοι δεν συζητάνε πλέον τι έκανε η
κυβέρνηση αλλά τι θα γίνει την επόμενη ημέρα Είναι πολύ
ευχάριστο και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χρέος τη
φύση της εξόδου από την κρίση την επόμενη ημέρα τις
είναι μια ατζέντα που κοίταζε προς τα εμπρός και με
θετικό πρόσημο
Σε σχέση με το καλό επενδυτικό κλίμα ο ίδιος ανέφερε
Έχω δει και οι συνάδελφοι σ.σ Παπαδη
μητρίου και Κουντουρά έχουν δει μια μεγάλη γκάμα επενδυτών
που ενδιαφέρονται για άμεσες ξένες επενδύσεις που
ενδιαφέρονται για μετοχές που επενδύουν βραχυπρόθεσμα
μακροπρόθεσμα που έχουν διαφορετικές ανησυχίες και
αλλά όλα με θετικό πρόσημο και αυτό φάνηκε
και στη συζήτηση που ακολούθησε την ομιλία του αν
με τους πέντε επενδυτές σε πολύ καλό κλίμα
Και κατέληξε με νόημα Ο πιο σκεπτικιστής είπε ότι τους
προβληματίζουν περισσότερο οι γεωπολιτικές εξελίξεις και
όχι η Ελλάδα
εξελίξεις

χαρακτηριστικά

ερωτηματικά

παρατηρήσατε

Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα
διαμήνυσε ο Eu Τσακαλώτος που
μεταφέροντας συζήτηση με
επενδυτές τόνισε με νόημα Ο πιο
σκεπτικιστής είπε ότι τους
προβληματίζουν περισσότερο οι

γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι η
Ελλάδα
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ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ

Σε επίπεδα 2007
το δεκαετές

ομόλογο
Συνεχείς καταρρίψεις ρεκόρ από
τα ελληνικά ομόλογα Η απόδοση
του δεκαετούς ομολόγου στη
δευτερογενή αγορά κρατικών
έπεσε χθες στο 4,387
κάτω και από τα επίπεδα του
του 2007 όταν είχε βρεθεί
στο 4,40
χρεογράφων

Απριλίου

ΣΕΛ 4
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Σε επίπεδα Απριλίου 2007 η απόδοσπ του δεκαετούς ομολόγου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κάτω από χο 4,40
όταν η Ελλάδα δανειζόταν
τον Μάιο του 2007 με 4,84
Γν

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτουν
τα ελλπνικά ομόλογα μετά από την επιτυχή
ολοκλήρωση του swap των 20 ομολόγων
του PSI και τη διαπραγμάτευση των νέων
αλλά και μετά την τεχνική συμφωνία
με τους δανειστές για την τρίτη
Η απόδοση του 1 θετούς ομολόγου
στη δευτερογενή αγορά κρατικών
έπεσε χθες κάτω και από το
4,40 όταν λίγο μετά τις 6 μ.μ έπεσε στο
4,387 με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω και
από τα επίπεδα του Απριλίου του 2007 όταν
δηλαδή είχε βρεθεί με τιμή 99,1 1 μονάδων
στο 4,40 Τελευταία φορά που είχε βρεθεί
κάτω του 4,40 ήταν τον Μάρτιο 2008 ενώ
τελευταίο κλείσιμο μηνός με χαμηλότερη
απόδοση ήταν εκείνο του Μαρτίου 2007
χρεογράφων

εκθέσεις

επενδυτικών

ομολόγων

αξιολόγηση

του 2018 που προβλέπουν διάφοροι οίκοι
όπως για παράδειγμα η Deutsche
Bank σε συνδυασμό με ανάλογες ευνοϊκές
εκθέσεις των διεθνών οίκων και τις
και αναφορές ξένων funds και
τραπεζών συνετέλεσαν στο
να βελτιωθεί περαιτέρω το κλίμα στην
ομολόγων οδηγώντας χθες σε ένα
εντυπωσιακό ράλι με την απόδοση
να υποχωρεί από το άνοιγμα του
4,520 στο 4,387 που ήταν 3,727
μονάδες κάτω από το υψηλό
12μήνου το 8,1 14 καταγράφοντας βελτίωση
κατά 38,19 Η εξέλιξη αυτή ενισχύει
σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς
και άλλο την προσδοκία ότι τους
μήνες το δεκαετές θα βρεθεί σε
χαμηλότερα επίπεδα
Σημαντική υπήρξε η αποκλιμάκωση των

όταν με τιμή 100,76 μονάδων είχε βρεθεί
στο 4,20
Μάλιστα η χθεσινή απόδοση
του εν λόγω τίτλου βρέθηκε χαμηλότερα
και από τα επιτόκια πρωτογενών
δηλαδή δημοπρασιών του 2007
όταν με κουπόνι 4,60 οι προσφορές των
primary dealers οδήγησαν το μεσοσταθμι
κό επιτόκιο της δημοπρασίας της 24ης
2007 re-opening της έκδοσης 30
Μαΐου 2007 με λήξη 20 Μαρτίου 2024 στο
4,84
Οι προοπτικές καθαρής εξόδου της
από τα Μνημόνια τον Αύγουστο
ακόμη

εκδόσεων

Αυγούστου

Ελλάδας

αγορά

ακόμη

ποσοστιαίες

επόμενους

ακόμη

αποδόσεων και στα διετή ομόλογα καθώς
διαμορφώθηκαν στο 2,222 και στα επίπεδα
του Δεκεμβρίου 2009 αλλά και των
στα πενταετή οι οποίες άγγιξαν
με 3,567 τα επίπεδα Νοεμβρίου 2009
Ενδεικτικό του θετικού κλίματος είναι ότι
η Handelsblatt ανέφερε χθες πως η
των επενδυτών σε ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου αποκαθίσταται
τονίζοντας μάλιστα ότι οι αναλυτές οικονομολόγοι
της ελβετικής τράπεζας UBS
τα ελληνικά ομόλογα ως τις
επενδυτικές προτάσεις για το
2018 Αλλά και ο Φίλιπ Μπράουν αναλυτής
της Citigroup αναφέρθηκε μιλώντας
στο 19ο Ετήσιο Invest in Greece Συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη στις
ευκαιρίες που προσφέρουν στους επενδυτές
τα ελληνικά ομόλογα
αποδόσεων

εμπιστοσύνη

χαρακτηρίζουν
κορυφαίες
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Το µεγάλο στοίχηµα των «κόκκινων» δανείων
Ως το τέλος του 2019 τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα µειωθούνκατά 45% και τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα κατά 35%

Η κληρονοµιά της κρίσης αφήνει µεταξύ άλλων πίσω της 108 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια (NPLs),
εκ των οποίων τα µισά είναι επιχειρηµατικά, ενώ η αποτελεσµατική διαχείρισή τους αποτελεί ένα από τα
µεγαλύτερα στοιχήµατα τα επόµενα χρόνια όχι µόνο των τραπεζών, αλλά και της προοπτικής ουσιαστικής
ανάκαµψης της ίδιας της οικονοµίας.
Τα «κόκκινα» δάνεια δηλαδή στη χώρα µας αντιστοιχούν στο 47% επί του συνόλου των δανείων που
αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ιταλία µε 200 δισ. ευρώ µη
εξυπηρετούµενα δάνεια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός µέσος όρος
βρίσκεται κάτω του 5%.
Σύµφωνα επίσης µε τη Moody's, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ
(56% του ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέµβριο
του 2017, παρά τις χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, κάτι που αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός
(credit positive) για τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%. Οι τράπεζες σύµφωνα µε τον οίκο αλλάζουν το µείγµα των
επιλογών για τη µείωση των προβληµατικών δανείων, επιλέγοντας να επιταχύνουν τις πωλήσεις δανείων
και να αυξήσουν το ποσό των διαγραφών. Επιπλέον αναθεώρησαν τις εκτιµήσεις για τις ροές NPEs προς
τα πάνω, κάτι που αντανακλά τις δύσκολες ακόµα οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, και υιοθέτησαν
χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και το διαθέσιµο εισόδηµα.
Ακόµα πάντως και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του
2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προβληµατικών δανείων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους διαβάθµιση.
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία», η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή. Υπήρξε
πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις συναλλαγές
αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και
η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση οφειλών και τη
διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Παρότι η προ αποσβέσεων µείωση των Μη Εξυπηρετουµένων Ανοιγµάτων (NPE) ήταν περιορισµένη τα
προηγούµενα χρόνια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µια τέτοια προσπάθεια αναδιάρθρωσης
πραγµατοποιήθηκε σε ένα µη σταθεροποιηµένο µακροοικονοµικό περιβάλλον, µε την οικονοµία σε ύφεση
και την αγορά υπό καθεστώς ελέγχου κεφαλαίων, παρατηρεί ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive
General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking, Alpha Bank.
Επιπλέον, το νοµικό πλαίσιο µετατράπηκε σταδιακά αλλά µε αργούς ρυθµούς σε πιο ευνοϊκό για τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, δεν υπήρχαν πλειστηριασµοί, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες κατάφεραν
να διατηρήσουν θετική προ προβλέψεων κερδοφορία. Καθώς η οικονοµία σταδιακά ανακάµπτει, όπως
απεικονίζεται και στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων, µε τις πρώτες εταιρείες διαχείρισης δανείων
(servicers) να ξεκινούν τη λειτουργία τους εντός του 2017, το άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και
τις ενδείξεις από συναλλαγές χαρτοφυλακίων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, είναι σαφές ότι η αγορά
θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των NPEs που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη
επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Για τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio,
Piraeus Bank, η αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι το δυσκολότερο project
των ελληνικών τραπεζών για τα επόµενα χρόνια. Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα βελτιώνεται, πλατφόρµες
διαχείρισης και δεξιότητες αναπτύσσονται, το ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικά µη
εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο.
Η πολυετής προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών για τη δηµιουργία εξειδικευµένων µονάδων διαχείρισης
µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPEs), η εξέλιξη του νοµικού και δικαστικού πλαισίου, η ανάπτυξη ενός
οικοσυστήµατος εταιρειών διαχείρισης και επαγγελµατιών αναδιάρθρωσης και η βελτίωση του
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µακροοικονοµικού περιβάλλοντος δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την πιο δραστική
αντιµετώπιση των NPEs, ανέφερε και ο Δηµήτριος Ψάρρης, Partner, Oliver Wyman. Τη βελτίωση του
νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων
επεσήµανε ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda, τονίζοντας τη σηµασία της από κοινού ανάθεση
διαχείρισης προβληµατικών δανείων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).

Σχόλια αναγνωστών (1)
HeliosPlus
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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Τρία χρόνια µετά τα «νταούλια», ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της Wall
Street
έσπασαν τα αριστερόµετρα...
Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και, όπως
σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε βίντεο
Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης εν µέσω επευφηµιών και χειροκροτηµάτων ο υπουργός
Οικονοµικών χτύπησε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street. Την
ώρα εκείνη στα matrix της αίθουσας των συναλλαγών κυµάτιζε µια ψηφιακή απεικόνιση της γαλανόλευκης
να κυµατίζει.
Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και, όπως
σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν από τρία χρόνια, στις 29
Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για τις επόµενες απόπειρες δανεισµού
της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο
στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Στο ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο, προανήγγειλε
µεταρρυθµίσεις και µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασµένη εβδοµάδα
στην Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις».
Το µήνυµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων
µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
ΠΗΓΗ
Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε το περιεχόµενο του άρθρου.
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Έρχεται νοµοσχέδιο µε 40 προαπαιτούµενα στη Βουλή
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Θανάσης Κουκάκης
Μπορεί η τεχνική συµφωνία θεσµών και κυβέρνησης για την τρίτη αξιολόγηση να ολοκληρώθηκε, ωστόσο
η ελληνική πλευρά έχει περιθώριο µόλις 42 ηµερών για να υλοποιήσει τα συµφωνηθέντα και να αποσπάσει
µια θετική έκθεση συµµόρφωσης (compliance report) πριν το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Αν και ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και οι επικεφαλής των κλιµακίων των θεσµών
Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), Νικόλα Τζιαµαριόλι (ESM) και Φραντζέσκο Ντρούντι (EKT) καθησύχασαν
τους επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη πως όλα θα
γίνουν εγκαίρως, αυτό µέλλει να αποδειχθεί.
Προς το παρόν το «τεφτέρι» των θεσµών είναι σχεδόν άδειο, καθώς µόλις 30 από τα 100 προαπαιτούµενα
της αξιολόγησης έχουν ολοκληρωθεί. Για να επιταχύνει η κυβέρνηση θα φέρει µέσα στις επόµενες ηµέρες
ένα πολυνοµοσχέδιο στη Βουλή µε 40 προαπαιτούµενα και θα ακολουθήσει ένα δεύτερο αµέσως µετά τις
γιορτές.
Οι διατάξεις που θα κατατεθούν θα προβλέπουν µεταξύ άλλων αλλαγές στο Νόµο Κατσέλη – σε βάρος
εγγυητών και κληρονόµων-, επέκταση πλειστηριασµών για οφειλές πέραν από τις τραπεζικές, την πλήρη
εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, την αύξηση του
ποσοστού στο 50%+1 για την ψήφιση απεργίας στα πρωτοβάθµια σωµατεία, αλλαγές των ορίων
προσλήψεων και µισθοδοσίας για τις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης στο Δηµόσιο και την κατάργηση
περιορισµών σε βασικά επαγγέλµατα (δικηγόρους, συµβολαιογράφους, µηχανικούς).

View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τιµητική διάκριση του CEO της Philip Morris International για τη συνεισφορά στην
ελληνική οικονοµία

Ο Andre Calantzopoulos έλαβε
το 2017 Hellenic Capital Link Leadership Award στο πλαίσιο
του Capital Link Invest in Greece Forum.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες
του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European
and Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού
Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι και είχε
ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι. κκ. Declan Costello,
Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.
Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου o
οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία και τόνισε ότι οι θετικές
προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντική ροή ξένων επενδύσεων.
Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments για
το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ.
Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &
Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε το
“2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει
ιδιαίτερη µνεία.»
Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.
Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.”.
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O Τσακαλώτος έκλεισε την συνεδρίαση την Τρίτη στην Wall Street (ΒΙΝΤΕΟ)
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum όπου παραβρέθηκε στην Νέα Υόρκη µε τραπεζίτες και επιχειρηµατίες, σήµανε και τη λήξη των
εργασιών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης στο κλείσιµο της συνεδρίασης της Τρίτης παρουσιάζοντας
έτσι ένα έντονο Ελληνικό χρώµα. Ο Έλληνας υπουργός χτύπησε τρεις φορές το ...
Το άρθρο O Τσακαλώτος έκλεισε την συνεδρίαση την Τρίτη στην Wall Street (ΒΙΝΤΕΟ) εµφανίστηκε πρώτα
στο Τηλεγράφηµα.
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χτυπά το κουδούνι της Wall Street (pics & vid)
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησε την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το
Χρηµατιστήριο σε συνεργασία µε την Capital Link.
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19οΕτήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum: Βασικά σηµεία παρέµβασης του
CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Linkµε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση και
[…]
The post 19οΕτήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum: Βασικά σηµεία παρέµβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ.
Γρηγόρη Στεργιούλη appeared first on PatrisNews - Εφηµερίδα Πατρίς Ηλείας.
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Γουόλ Στριτ
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς
τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
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“Ηµέρα Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την "Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης".
The post “Ηµέρα Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης appeared first on EMEA.gr.
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Ο Γούντι Αλεν στη Γουόλ Στριτ

Ο Γούντι Αλεν στη Γουόλ Στριτ
Κάτι έχει αλλάξει στον τρόπο που βλέπουν οι διεθνείς αγορές την Ελλάδα. Στο συνέδριο Invest in Greece
του Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη, ήταν διάχυτη µια αισιοδοξία για τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα για τους ξένους επενδυτές. Στα 19 χρόνια που διεξάγεται, το επενδυτικό φόρουµ έχει δει καλές
και κακές εποχές, ευφορίας αλλά και παγωµένου µουδιάσµατος των εκπροσώπων του µεγαλύτερου
χρηµατοοικονοµικού κέντρου του κόσµου. Φέτος, τα µηνύµατα ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά.
Βοηθούν οι εντυπωσιακές αποδόσεις της ελληνικής αγοράς οµολόγων και τα επιτυχηµένα πρώτα βήµατα
εξόδου στις αγορές.
Οι αναλυτές των διεθνών επενδυτικών τραπεζών σηµείωσαν µάλιστα την αλλαγή στο µείγµα των
επενδυτών που στρέφονται στην ελληνική αγορά, µε τα hedge funds να µην είναι πλέον µόνα στο ελληνικό
τους στοίχηµα υψηλού ρίσκου, αλλά να προστίθενται ολοένα και περισσότερο real money, όπως είπαν
χαρακτηριστικά, πραγµατικές επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία. Μάλιστα, εκτός από τους
Αµερικανούς και διεθνείς επενδυτές και επενδυτικές τράπεζες, φέτος στο συνέδριο συµµετείχαν και
εκπρόσωποι των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς ύστερα από καιρό έχουν αρχίσει να
αναβαθµίζουν τις εκτιµήσεις τους για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Ακόµη και ο επιφυλακτικός
προς τις αγορές υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εµφανίσθηκε για να υποστηρίξει το µήνυµα
της αλλαγής σελίδας µε κινηµατογραφικές αναφορές στον Γούντι Αλεν, ενώ σύµµαχος στην προσπάθεια
ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρεϊ Πάιατ, ο οποίος εστίασε την οµιλία του στις ευκαιρίες
στην αγορά της ενέργειας.
Στο αµερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζουν ενθέρµως τη συµµετοχή των ΗΠΑ ως τιµώµενης
χώρας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το επόµενο έτος, όπου φιλοδοξούν να παρουσιάσουν µιαν
εντυπωσιακή αποστολή η οποία, αν όλα πάνε καλά, θα συµπίπτει µε την έξοδο της Ελλάδας από το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα στήριξης. Βεβαίως, όσοι επενδυτές γνωρίζουν την Ελλάδα –και είναι πλέον πολλοί–
δεν παρασύρονται εύκολα. Γνωρίζουν ότι οι επόµενοι µήνες θα είναι κρίσιµοι.
Σε µια ένδειξη της καµπής στην οποία βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, στο συνέδριο
συµµετείχαν οι εκπρόσωποι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών. Ο «ελέφαντας στο δωµάτιο» ήταν
τα ενισχυµένα στρες τεστ, στα οποία θα υποβληθούν πρώτες στην Ευρώπη οι ελληνικές τράπεζες το
επόµενο εξάµηνο, ώστε να πείσουν ότι δεν θα χρειασθούν νέα κεφάλαια. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισαν την
ανάγκη να προχωρήσουν οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και οι πλειστηριασµοί ώστε να µειωθεί το βάρος
των κόκκινων δανείων.
Η ουσιαστική δοκιµασία, βέβαια, θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, όταν η Ελλάδα θα επιχειρήσει να
απαγκιστρωθεί από τη διεθνή στήριξη και να σταθεί στα πόδια της. Το πόσο επιτυχής θα είναι αυτή η
προσπάθεια θα εξαρτηθεί από τους όρους της εξόδου: τα συγκεκριµένα µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους και αν θα πείσουν τις αγορές ότι το καθιστούν βιώσιµο µειώνοντας το spread στο 3%, τους όρους
της εποπτείας κατά τη µακρά περίοδο της αποπληρωµής των διεθνών δανείων και, τελικά, τη βιωσιµότητα
της ελληνικής ανάκαµψης. Και σε αυτό το πεδίο, οι επενδυτές απηχούν την εκτίµηση του εκπροσώπου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος τόνισε ότι αυτή θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για πολλά χρόνια, ώστε να γίνει η Ελλάδα ένας ελκυστικός προορισµός για
τις επενδύσεις. Οχι λόγω του χαµηλού κόστους που µπορεί να προσελκύει παροδικά το ενδιαφέρον των
ξένων, αλλά επειδή θα ανοίξει τις αγορές και θα µεταρρυθµίσει το φορολογικό σύστηµα, τη δηµόσια
διοίκηση και τη Δικαιοσύνη, διαµορφώνοντας ευκαιρίες για όλους και κυρίως για τους ίδιους τους
Ελληνες.
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Veto των θεσµών στο Υπερταµείο - Εντολή να µην πουληθούν οι ΔΕΚΟ, «να
εξυγιανθούν για να βγάλουν κέρδη»
Η αποκαλυπτική ομιλία Αικατερινάρη στο Road Show της Capital Link για το
µοντέλο µετασχηµατισµού των ΔΕΚΟ

Μπορεί η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και
Περιουσίας γνωστή και ως Υπερταμείο να
θεωρείται ότι θα αποκτήσει σημαντικά ποσοστά
16 ΔΕΚΟ εκ των οποίων οι 3 εισηγμένες (ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) με σκοπό να τα πουλήσει αλλά τα πράγματα δεν
είναι ακριβώς έτσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μήνυμα που έχει σταλεί από κορυφαία
στελέχη της τρόικας στο Υπερταμείο είναι πως πλέον ο ρόλος του δεν
είναι να πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν στον έλεγχό του αλλά να
τις εκσυγχρονίσει και να βγάλει κέρδη που θα αποπληρώνουν το χρέος
αλλά θα χρησιµοποιούνται για επενδύσεις.
Μάλιστα το μήνυμα ήταν απολύτως σαφές ότι δεν επιτρέπεται να γίνει
καμία πώληση των συμμετοχών σε ΔΕΚΟ από το Υπερταμείο αν
προηγουµένως δεν υπάρξει έγκριση άνωθεν.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα εξέλιξη που ουσιαστικά ακυρώνει το
ρόλο για τον οποίο θεωρητικά ιδρύθηκε το Υπερταμείο. Έτσι οι μόνες
συμμετοχές οι οποίες πρόκειται να πουληθούν είναι εκείνες που ήδη
έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο ουσιαστικά αναμένεται να
κλείσει τον κύκλο του γύρω στο 2020.
Ο νέος ρόλος του Υπερταμείου ουσιαστικά αποκαλύφθηκε από τη
Διευθύνουσα Σύμβουλό του κα Ράνια Αικατερινάρη στο 19ο ετήσιο
συνέδριο της Capital Link που διεξήχθη τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Η κα Αικατερινάρη μιλώντας ενώπιον μεγάλων θεσμικών επενδυτών
ανέφερε ότι «Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ένα θεσμό με χαρακτηριστικά σταθερότητας και
μακροπρόθεσμης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση
βέλτιστων πρακτικών.
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν
στην
αναμόρφωση
του πλαισίου διαχείρισης των
κρατικών
περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερματισμό ευθύνης που ισχύει μέχρι σήμερα
ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας».
Ουσιαστικά δηλαδή η κα Αικατερινάρη περιέγραψε το γεγονός ότι ο
ρόλος του ταµείου είναι διαχειριστικός στην περιουσία του Δηµοσίου.
Μάλιστα κατέστησε εμμέσως πιο ξεκάθαρο ότι το Υπερταμείο δεν θα
πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν στον έλεγχό του αναφέροντας ότι
οι βασικοί του στόχοι είναι:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
περιέλθει υπό τη σκέπη του, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας και των παρεχόμενων
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της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας και των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και
υπεύθυνης διοίκησης, γ) να ενισχύει την μακροπρόθεσμη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου, από τα οποία το 50% θα
αποδίδεται για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και το 50% θα
επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
Ουσιαστικά δηλαδή η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Υπερταμείου
περιέγραψε ένα Ταμείο που όχι μόνο θα έχει στόχο να κερδίζει για
λογαριασμό του Δημοσίου από τη διαχείριση της περιουσίας του αλλά
ταυτόχρονα κατά ποσοστό 50% να πραγµατοποιεί το ίδιο επενδύσεις.
Υπό αυτές τις συνθήκες το ερώτημα είναι τι δυνατότητες υπάρχουν
ώστε πραγματικά το Ταμείο με ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης των ΔΕΚΟ
να φέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος και να μην λειτουργήσει ως
νέος Οργανισμός Ανασυγκρότησης Eπιχειρήσεων υπό άλλη μορφή. Αυτό
θα εξαρτηθεί από τη διοίκηση του ιδίου του Ταμείου αλλά και από τις
τυχόν παρεµβάσεις της τρόικας και της κυβέρνησης.
Τα στελέχη του Ταμείου πάντως έχουν καλά βιογραφικά από τη θητεία
τους στον ιδιωτικό τοµέα και τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ράνια
Αικατερινάρη ξεκίνησε την καριέρα της στην Deutsche Bank με έδρα το
Λονδίνο, ενώ δούλεψε ως μηχανικός στην Ελλάδα και τη Δανία καθώς
έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ταυτόχρονα Μεταπτυχιακό
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το City University στο Λονδίνο. Πέρα
της Deutsche bank έχει διατελέσει στέλεχος μεγάλων τραπεζών όπως η
BNP Paribas και η Eurobank.
Ιδιαίτερη εμπειρία διαθέτει στα ενεργειακά θέματα καθώς διετέλεσε
αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ αλλά και σε ζητήματα
ελεγκτικής και συμβουλευτικής επιχειρήσεων από τη θητεία της ως
partner στην Ernst & Young.
Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
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Στον Andre Calantzopoulos το Hellenic Capital Link Leadership Award
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Στα πλαίσια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.
Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments για το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του
Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες
ενώ το 2016 απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε το
“2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει
ιδιαίτερη µνεία.»
Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.
Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα”.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :
• Ο Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
• Η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά,
• H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece
• H.E. Haris Lalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
• Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος
Τζιάλλας,
• Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής
• Ο Dr. Martin Czurda, CEO, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
• Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
• Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
οι εκπροσωποι των Θεσµων, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.

View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Σηµαντικές επαφές Κουντουρά στο συνέδριο Capital Link
Η

Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε
δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε
τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για την προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών
Γραφείων και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου
συνεδρίου τους ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό
πρόγραµµα παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα
στις ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του
NBΑ, Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη
των παιδιών µε καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό
τοµέα και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς
φορείς των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
euro2day.gr - Dec 13, 2017
Ετικέτες: ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,USA
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο
Facebook
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Στεργιούλης: Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει ο τοµέας της
Ενέργειας
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη
της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να κινείται σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή
ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
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προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr

http://www.worldenergynews.gr/
Publication date: 13/12/2017 20:00
Alexa ranking (Greece): 11158
http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE...

Capital Link: Η στροφή στην καθαρή ενέργεια αλλάζει τα δεδοµένα στην αγορά
ξηρού φορτίου

Η αγορά ξηρού φορτίου στο σύνολο της είναι σε υγιή κατάσταση, ωστόσο ορισµένα από τα κύρια
προϊόντα, όπως ο άνθρακας, εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σηµαντικούς κινδύνους εκτιµά η Capital
Link
Ο Δείκτης Baltic Dry κατέγραψε πρόσφατα νέο υψηλό στις 1.727 µονάδες, επίπεδο που είχε
φθάσει στις αρχές του 2014.
Το νέο υψηλό ήρθε την κατάλληλη ώρα για να ηρεµήσει τους φόβους της αγοράς ότι η πολυαναµενόµενη
ενίσχυση του τελευταίου τριµήνου είχε φτάσει σε πρώιµο ρυθµό, µετά από αρκετές µικρές διορθώσεις
που σηµειώθηκαν πριν από εβδοµάδες.
Με τον µέσο όρο Capesize T / C να σπάει τα US $ 30,000 ανά ηµέρα ,η θετική στάση στην αγορά φαίνεται
τώρα να ενισχύεται.
Όµως δεδοµένης της ασταθούς φύσης της ναυτιλίας, µιας βιοµηχανίας ιδιαίτερα επιρρεπή σε αστάθεια
και υπερβολή, τίποτα µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένο σύµφωνα µε την ανάλυση της Capital Link.
Προς το παρόν, η αγορά ξηρού φορτίου στο σύνολο της είναι σε υγιέστερη κατάσταση, ωστόσο ορισµένα
από τα κύρια προϊόντα του εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σηµαντικούς κινδύνους.
Η ανάπτυξη των εισαγωγών άνθρακα στην Κίνα περιορίσθηκε φέτος, καθώς η άνοδος κατά περίπου 23%
που σηµείωσε το 2016 µειώθηκε σε λιγότερο από το µισό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι υπήρξε µια αναπάντεχη ανοδική πορεία φέτος στην
οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας, ενώ ταυτόχρονα οι όγκοι εισαγωγών άνθρακα είναι κάτω από τα µέγιστα
επίπεδα του 2013 και 2014.
Δεδοµένου ότι η Κίνα είναι η ο µεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα, που αντιπροσωπεύει το 18% του
συνολικού ποσού η απότοµη πτώση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην γενική επιδείνωση της αγοράς ξηρού
χύµα.
Η πρόσφατη τάση στην Κίνα προς την όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο για τις
συσχετισµένες ενεργειακές της ανάγκες µε το κλείσιµο αρκετών ορυχείων και χαλυβουργείων φέτος είναι
ένδειξη της δέσµευσης της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει την ατµοσφαιρική ρύπανση.
Ταυτόχρονα, µε την εγχώρια παραγωγή να «αγωνίζεται» κάτω από τις κυβερνητικές πιέσεις που
επέβαλαν κλεισίµατα µονάδων, οι αγοραστές έχουν στρέψει την προσοχή τους προς τις εισαγωγές
υψηλότερης ποιότητας.
Από την άλλη πλευρά λόγω των πρόσφατων ειδήσεων σχετικά µε την έλλειψη φυσικού αερίου κατά την
έναρξη της χειµερινής περιόδου, σε συνδυασµό µε στοιχεία που δείχνουν αύξηση κατά 3,6%, των
αποστολών άνθρακα το Νοέµβριο, ( σε σχέση µε τον Οκτώβριο) στους 22 εκατοµµύρια τόνους εκτιµάται
ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει και µπορεί ακόµα να οδηγήσει την αγορά.
Όταν κοιτάζουµε όµως την παγκόσµια εικόνα, τα πράγµατα παίρνουν ένα ελαφρώς διαφορετικό σχήµα
επισηµαίνει η Capital Link.
Το συνολικό θαλάσσιο εµπόριο παρουσίασε πολύ ισχυρότερη ανάπτυξη φέτος, παρά την υστέρηση που
παρατηρήθηκε στις εισαγωγές της Κίνας καθώς χώρες
όπως η Νότια Κορέα σηµείωσαν απότοµη άνοδο του όγκου εισαγωγών, στήριξαν την αγορά.
Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές δεν φαίνονται ρόδινες όµως.
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Οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς είναι αυτοί που παρουσιάζουν - κατά το µεγαλύτερο µέρος αναιµικά επίπεδα ανάπτυξης στις εισαγωγές, ενώ οι µεγάλες αναδυόµενες οικονοµίες, όπως
όπως η Ινδία, που κάποτε θα θεωρείτο ως η πρωταθλήτρια αγορά, επιδιώκουν επίσης να µειώσουν την
εξάρτησή τους από τον άνθρακα και στρέψουν την προσοχή τους σε καθαρότερες πηγές ενέργειας.
Με την µετάβαση στην καθαρή ενέργεια και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να γίνονται πιο
ανταγωνιστικές, µακροπρόθεσµα η πρόβλεψη της κατανάλωσης άνθρακα βρίσκεται σε ύφεση, γεγονός
που θα έχει σηµαντική επίδραση στο ναυτιλιακό εµπόριο του τρίτου µεγαλύτερου ξηρού χύδην φορτίου
εµπόρευµα.
Βραχυπρόθεσµα, εκτιµά η Capital Link, οι στόχοι για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα έχουν επηρεάσει
θετικά τις εισαγωγές άνθρακα, και για το πόσο καιρό θα συνεχισθεί αυτή η θετική τάση, που έχει
απέναντί της την γενική αποστροφή της παγκόσµιας ενέργειαςπρος το εµπόρευµα, είναι κάτι για το οποίο,
θα πρέπει να περιµένουµε για να δούµε που θα οδηγήσει.

www.worldenergynews.gr
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[Euro2day]: Σηµαντικές επαφές Κουντουρά στο συνέδριο Capital Link
Η Κουντουρά παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε
προσκεκληµένο οµιλητή τον κ. Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε
δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε
τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για την προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών
Γραφείων και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου
συνεδρίου τους ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό
πρόγραµµα παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα
στις ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του
NBΑ, Γιάννη Αντετοκούµπο.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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Ο Τσακαλώτος χτυπά το καµπανάκι στη Wall Street
Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, εν µέσω επευφηµιών και χειροκροτηµάτων και ενώ οι
γιγαντοοθόνες απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει, ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, χτύπησε λίγο πριν τις
23:00 το βράδυ της Τρίτης το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street. Ήταν
ένα χτύπηµα στην ...καρδιά του καπιταλισµού! Και µάλιστα από έναν
υπουργό της "πρώτη φορά αριστεράς" κυβέρνησης στην Ελλάδα!
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε
δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της συνεδρίασης στη Wall Street. Τη
στιγµή εκείνη ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, κλείνοντας στις 24.505
µονάδες.

Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη
αλλά, όπως σχολίασαν κάποιοι, και έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κύκλο που είχε ανοίξει τρία
χρόνια πριν, στις 29 Νοεµβρίου του 2014, τότε που ο Αλέξης Τσίπρας είπε την αξέχαστη φράση "εµείς θα
βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν"!.
Στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link
στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Πηγές: Με στοιχεία από protothema.gr
Σχετικά Άρθρα :Πολιτική
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Βράβευση Καλαντζόπουλου στο Capital Link Invest in Greece Forum
Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις
εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant
Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα
Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων,
καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την
σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την
Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος
προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι και είχε
ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι. κκ. Declan Costello,
Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.
Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου o οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία και
τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντική ροή ξένων
επενδύσεων.
Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης. Στα πλαίσια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος,
Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre
Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία
της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical
Company, το 2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της
Calamos Investments για το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος
Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες
ενώ το 2016 απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε
το “2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει
ιδιαίτερη µνεία.» Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple
Group.
Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία
και αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.”.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :
Ο Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
Η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά,
H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece
H.E. Haris Lalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος Τζιάλλας,
Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής
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Ο Dr. Martin Czurda, CEO, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, οι
εκπροσωποι των Θεσµων, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
View the discussion thread.
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Παναγιωτάκης προς Αµερικανούς: Να γιατί πρέπει να ενδιαφερθείτε για τις
λιγνιτικές της ΔΕΗ - Ολα όσα ειπώθηκαν στη Ν.Υόρκη

Τα επιχειρήματα του προέδρου της ΔΕΗ και η
δίκαιη αποτίµηση που καλείται να δώσει η αγορά
Το
WEN
(Worldenergynews.gr)
αποκαλύπτει
σήμερα τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εμ
Παναγιωτάκης στους επενδυτές στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη, που αφορούν
την διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών
μονάδων, που θα είναι στο επίκεντρο τηας αγοράς στο προσεχές
διάστηµα.
Είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ,"Μια ευκαιρία για την ΔΕΗ μπορεί να προέλθει
από την υποχρέωσή της να πουλήσει τις λιγνιτικες µονάδες.
Το market test θα ξεκινήσει τις προσεχείς εβδομάδες, όπου η συμμετοχή
όσο το δυνατόν περισσοτέρων επενδυτών και ειδικά όσων έρχονται από
τις ΗΠΑ θα είναι καλοδεχούµενο.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των λιγνιτικών μονάδων που
είναι προς πώληση.
Είναι η πρώτη, για τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος στην
Ελλάδα, όπου η λιγνιτική παραγωγή στο 25% είναι καθοριστικής
σηµασίας για την ασφάλεια του συστήµατος.
Κατά δεύτερον μετά την ανάθεση περισσοτέρων από 2100 ΜW η
λιγνιτική παραγωγή θα μειωθεί χαμηλότερα του 18% ενώ τα λειτουργικά
τµήµατα θα διαθέτουν έναν πολύ υψηλό "χαµηλό" συντελεστή.
Κατά τρίτον υπάρχει πολύς χώρος για μείωση του κόστους, καθώς
διαθέτουμε αποτελεσματική λειτουργία τόσο στις μονάδες όσο και στα
λιγνιτικά πεδία.
Είναι σημαντικό για εμάς να πάρουμε μια σωστή, εύλογη, λογική τιμή
για την πώληση των μονάδων μας, έτσι ώστε να εκμεταλλευθούμε
μέρος της διαιδικασίας για να χρηματοδοτήσουμε μερικώς κινήσεις,
που είναι ευθυγραμμισμένες με τον στόχο των επενδύσεων στην
καθαρή ενέργεια.
Θέλω να δώσω έµφαση στην κατεύθυνση των ανανεώσιµων πηγών.
Η Ελλάδα θα πρέπει να κρατήσει συνολικά την λιγνιτική παραγωγή
στο 25-28% του συνόλου και για τον λόγο αυτό προσφέρουμε προς
επένδυση την κατασκευή µονάδας στα βόρεια της χώρας (Μελίτη)"
Η ανάλυση του προέδρου της ΔΕΗ προς τους Αμερικανούς επενδυτές
αλλά των διeθνή funds που έδωσαν το παρόν στο συνέδριο της Capital
Link για την πώληση των λιγνιτικών και την προσέλκυση επενδύσεων
επιχειρεί να εξηγήσει γιατί μπορεί να αποτελέσει μια συμφέρουσα
επένδυση.
Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πριν από από 12 μήνες όταν το
WEN είχε την τόλμη να καταγράψει ότι η πώληση των λιγνιτικών
μονάδων θα έμπαινε στην ημερήσια διάταξη, διότι τότε αποτεολύσε
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μονάδων θα έμπαινε στην ημερήσια διάταξη, διότι τότε αποτεολύσε
ταµπού, ότι θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο.
Το τι ακριβώς θα γίνει, ενέχει σήμερα πολλά ερωτήματα γιατί δεν
ξέρουμε τους όρους, την αποτίμηση αλλά και τον τρόπο
αποπληρωµής.
Το μάρκετ τεστ δύσκολα θα αποτύχει, γιατί οι προσφορές που θα
κατατεθούν δεν θα είναι δεσμευτικές. Και κατά τον τρόπο αυτόν η
κυβέρνηση θα έχει χρόνο σε πρώτη φάση τουλάχιστον μέχρι το
καλοκαίρι.
Είτε το θέλουε έιτε όχι, το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης απότελούν και
σήµερα οι Κινέζοι.
Την ίδια ώρα η προετοιμασία που μεθοδικά προχωρά προς την πλευρά
της Κομισιόν όσο και στην πλευρά του ΣΕΒ στόχο έχει την διάσωση και
αξιοποίηση του Αµυνταίου.
Η ελληνική ενεργειακή αγορά δεν μπορεί να κλείσει λιγνιτικές μονάδες
διότι το έλειμμα που θα προκύψει, θα απαιτήσει αθρόες εισαγωγές και
για αυτό κάνει νόηµα να κατασκευαστεί η Μελίτη 2.
Άρα το παιχνίδι µε τα λιγνιτικά θα έχει µέλλον.
Το ερώτημα είναι ποιές θα είναι οι τιμές, ποιό το όφελος για την ΔΕΗ και
αν αυτό θα οδηγήσει σε αυτό που ζήτησε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, δηλαδή
να πάρουµε µια εύλογη τιµή από την πώληση των µονάδων.
www.worldenergynews.gr
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Veto των θεσµών στο Υπερταµείο - Εντολή να µην πουληθούν οι ΔΕΚΟ, «να
εξυγιανθούν για να βγάλουν κέρδη»

Η αποκαλυπτική ομιλία Αικατερινάρη στο Road
Show
της
Capital
Link
για
το
μοντέλο
μετασχηματισμού των ΔΕΚΟ Μπορεί η Ελληνική
Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας γνωστή και
ως Υπερταμείο να θεωρείται ότι θα αποκτήσει
σημαντικά ποσοστά 16 ΔΕΚΟ εκ των οποίων οι 3
εισηγμένες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) με σκοπό να τα
πουλήσει αλλά τα
πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι. Σύµφωνα µε πληροφορίες το µήνυµα
που έχει σταλεί από κορυφαία στελέχη της τρόικας στο Υπερταµείο είναι
πως πλέον ο ρόλος του δεν είναι να πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν
στον έλεγχό του αλλά να τις εκσυγχρονίσει και να βγάλει κέρδη που θα
αποπληρώνουν το χρέος αλλά θα χρησιµοποιούνται για επενδύσεις.
Μάλιστα το µήνυµα ήταν απολύτως σαφές ότι δεν επιτρέπεται να γίνει
καµία πώληση των συµµετοχών σε ΔΕΚΟ από το Υπερταµείο αν
προηγουµένως δεν υπάρξει έγκριση άνωθεν. Ουσιαστικά πρόκειται για
µια νέα εξέλιξη που ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο για τον οποίο
θεωρητικά ιδρύθηκε το Υπερταµείο. Έτσι οι µόνες συµµετοχές οι οποίες
πρόκειται να πουληθούν είναι εκείνες που ήδη έχουν µεταφερθεί στο
ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο ουσιαστικά αναµένεται να κλείσει τον κύκλο του
γύρω στο 2020. Ο νέος ρόλος του Υπερταµείου ουσιαστικά αποκαλύφθηκε
από τη Διευθύνουσα Σύµβουλό του κα Ράνια Αικατερινάρη στο 19ο
ετήσιο συνέδριο της Capital Link που διεξήχθη τη Δευτέρα στη Νέα
Υόρκη. Η κα Αικατερινάρη µιλώντας ενώπιον µεγάλων θεσµικών
επενδυτών ανέφερε ότι «Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών
και Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και
µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση
βέλτιστων πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα
πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης
των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου
συµφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει
µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης
της δηµόσιας περιουσίας». Ουσιαστικά δηλαδή η κα Αικατερινάρη
περιέγραψε το γεγονός ότι ο ρόλος του ταµείου είναι διαχειριστικός
στην περιουσία του Δηµοσίου. Μάλιστα κατέστησε εµµέσως πιο
ξεκάθαρο ότι το Υπερταµείο δεν θα πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν
στον έλεγχό του αναφέροντας ότι οι βασικοί του στόχοι είναι: α) να
βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
περιέλθει υπό τη σκέπη του, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των παρεχόµενων
υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας, β) να καθιερώσει
βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του

http://deitzidikosteki.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2017 19:37
Alexa ranking (Greece): 33354
http://deitzidikosteki.blogspot.gr/2017/12/veto.html

γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
κράτους και δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50%
θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το 50% θα
επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων». Ουσιαστικά δηλαδή
η Διευθύνουσα Σύµβουλος του Υπερταµείου περιέγραψε ένα Ταµείο που
όχι µόνο θα έχει στόχο να κερδίζει για λογαριασµό του Δηµοσίου από τη
διαχείριση της περιουσίας του αλλά ταυτόχρονα κατά ποσοστό 50% να
πραγµατοποιεί το ίδιο επενδύσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το ερώτηµα
είναι τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε πραγµατικά το Ταµείο µε ένα άλλο
µοντέλο διαχείρισης των ΔΕΚΟ να φέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος
και να µην λειτουργήσει ως νέος Οργανισµός Ανασυγκρότησης
Eπιχειρήσεων υπό άλλη µορφή. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διοίκηση του
ιδίου του Ταµείου αλλά και από τις τυχόν παρεµβάσεις της τρόικας και
της κυβέρνησης. Τα στελέχη του Ταµείου πάντως έχουν καλά βιογραφικά
από τη θητεία τους στον ιδιωτικό τοµέα και τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διευθύνουσα Σύµβουλος κα Ράνια
Αικατερινάρη ξεκίνησε την καριέρα της στην Deutsche Bank µε έδρα το
Λονδίνο, ενώ δούλεψε ως µηχανικός στην Ελλάδα και τη Δανία καθώς
έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ταυτόχρονα Μεταπτυχιακό
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το City University στο Λονδίνο. Πέρα
της Deutsche bank έχει διατελέσει στέλεχος µεγάλων τραπεζών όπως η
BNP Paribas και η Eurobank. Ιδιαίτερη εµπειρία διαθέτει στα ενεργειακά
θέµατα καθώς διετέλεσε αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύµβουλος στη
ΔΕΗ αλλά και σε ζητήµατα ελεγκτικής και συµβουλευτικής επιχειρήσεων
από τη θητεία της ως partner στην Ernst & Young.
Πηγή:www.bankingnews.gr www.worldenergynews.gr
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«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Οι επαφές Κουντουρά στις ΗΠΑ
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών.
Η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους
ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα
παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ,
όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ,
Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα
και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς
των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
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Σηµαντικές επαφές Κουντουρά στο συνέδριο Capital Link
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε
δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε
τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για την προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουρισµού. Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση
της τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση...
Euro2day.gr ·
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Επαφές Έλ. Κουντουρά µε τουριστικούς φορείς και υποψήφιους επενδυτές στις
ΗΠΑ
Η κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου
και Πρόεδρο της Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
χώρας µας, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της
ελληνικής κυβερνητικής αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
χτύπησε το καµπανάκι λήξης των εργασιών.
Η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018.
Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων και τις σηµαντικές
προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους ASTA Destination
Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα.
Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού
τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε
τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ, Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα
και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων.
Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
www.bankingnews.gr
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ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στρατηγική αναδιαρθρώσεων και ρυθµίσεων προβληµατικών δανείων, για βιώσιµες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, υιοθετούν οι τράπεζες, στοχεύοντας στη µείωση των NPL’s και των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων. Το πλάνο των τραπεζών προβλέπει γενναίο «κούρεµα» οφειλής, όπως επίσης ευνοϊκές και
µε µακροπρόθεσµο χαρακτήρα ρυθµίσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, από τα οποία εδράζονται τρόπον
τινά, εχέγγυα «εισπραξιµότητας» και οµαλής καταβολής των δόσεων.
Στη φαρέτρα των τραπεζών, προκειµένου να κερδίσουν τη µάχη της µείωσης των ΝPL’s, βρίσκονται και οι
πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δάνειων µε ή χωρίς εξασφαλίσεις.
Οι συστηµικές τράπεζες κινούνται µε γοργούς ρυθµούς προς αυτή την κατεύθυνση και αναµένεται το
επόµενο διάστηµα να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους, που σχετίζεται µε το «κούρεµα» προβληµατικών
δανείων βιώσιµων επιχειρήσεων και νοικοκυριών,
Πλέγµα ευνοϊκών ρυθµίσεων και κινήτρων
Κύρια επιδίωξη, όπως εκφράστηκε από επίσηµα τραπεζικά
χείλη, κατά το 19ο ετήσιο Forum της Capital Link, είναι η
δηµιουργία ενός πλέγµατος ευνοϊκών ρυθµίσεων και
κινήτρων για τους συνεπείς καλοπληρωτές και τις
επιχειρήσεις µε «σφραγίδα» εισπραξιµότητας.
Το «γενναίο» κούρεµα οφειλής αποτελεί την κορωνίδα των
ρυθµίσεων που θα προσφέρουν οι τράπεζες. Στο «πακέτο» θα
περιλαµβάνονται η µείωση επιτοκίου, η παράταση
διαρκείας, η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, όπως
επίσης και η συµφωνία ανταλλαγής χρέους µε µετοχικό
κεφάλαιο.
Οι τραπεζίτες ποντάρουν στο «όπλο» των πλειστηριασµών,
ενώ παράλληλα όπως επισήµανε στο Forum της Capital Link, ο
CEO του ΤΧΣ M. Czurda, υπάρχει προσδοκία για βελτίωση του
νοµικού και φορολογικού πλαισίου, που θα ενισχύσει
σηµαντικά τη προσπάθεια διαχείρισης και εν τέλει µείωση
των «κόκκινων» δανείων.
» Δείτε όλ
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Ελενα Κουντουρά: Σηµαντικές επαφές σε ΗΠΑ
Σηµαντικές επαφές και συνεντεύξεις σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης της Υπουργού Τουρισµού Έλενας
Κουντουρά στο πλαίσιο του Συνεδρίου Capital Link και συµµετοχή της στην Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας
µας, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής
κυβερνητικής αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι
λήξης των εργασιών.
Η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018.
Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων και τις σηµαντικές
προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους ASTA Destination
Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα παγκόσµιας
προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ, όπου
σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ, Γιάννη
Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα
και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων.
Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
Share this...
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Σηµαντικές επαφές Κουντουρά στο συνέδριο Capital Link
Η Κουντουρά παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή
τον κ. Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε
δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε
τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για την προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουρισµού. Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση
της τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
κ αι τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους
ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα
παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ,
όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ,
Γιάννη Αντετοκούµπο. Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε
προσκεκληµένο οµιλητή τον κ. Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα
θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων. Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής
κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του
Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε καρκίνο, Ronald McDonald House. Στο πλαίσιο
προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η κα
Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της Atlantic
Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα και την
προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς των ΗΠΑ
και µε υποψήφιους επενδυτές.
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Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα
Υόρκη...
Πηγή: NEWSBEAST.GR
13/12 13:53
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Τι σπρώχνει υψηλότερα το Χρηµατιστήριο
Μια ανάσα από τις 750 µονάδες αναρριχήθηκε ο Γενικός Δείκτης µε τράπεζες – blue chips να κινούνται
παράλληλα ανοδικά σε µια κίνηση που αιφνιδίασε. Η σηµασία του triple witching και τα δυο πακέτα που
φούσκωσαν τον τζίρο.
Η συνεχιζόµενη αποκλιµάκωση των αποδόσεων, των Ελληνικών Κρατικών οµολόγων, αλλά και η
υποχώρηση των επιτοκίων στα έντοκα γραµµάτια δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της
Τραπεζικής αναρρίχησης, που σήµερα ακολούθησε µεγαλύτερος αριθµός τίτλων από τον µη Τραπεζικό
26αρη και λίγες µετοχές από µεσαία και µικρότερη κεφαλαιοποίηση. Από την άλλη πρέπει να σηµειωθεί η
σηµαντική αύξηση του τζίρου, η οποία οφείλεται σε µεγάλο ποσοστό στην αύξηση των προσυµφωνηµένων
συναλλαγών, λόγω δύο µεγάλων "πακέτων" που έγιναν σε Eurobank και Grivalia. Σε κάθε περίπτωση, για να
συνεχιστεί η αναρρίχηση της Αγοράς και η προσπάθεια "καλλωπισµού" των αποτιµήσεων και πέραν της
Παρασκευής, όπου είναι το triple witching Δεκεµβρίου, την ώρα που συνεχίζονται µε έντονους ρυθµούς οι
µετακυλίσεις θέσεων στην Αγορά Παραγώγων, χρειάζεται συνεχής αύξηση της καθαρής αξίας
συναλλαγών. Ξεκινώντας από τις αποδόσεις οµολόγων και εντόκων γραµµατίων, αξίζει να σηµειωθεί ότι
σήµερα σηµειώθηκε νέα αξιοπρόσεκτη αποκλιµάκωση. Σύµφωνα µε την Fast Finance ΑΕΠΕΥ και την ώρα
που γράφονται αυτές οι γραµµές, η απόδοση του Ελληνικού 2ετους περιορίζεται στο 2,06% και του
10ετους στο 4,26%. Από την άλλη, το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε, σήµερα, το Ελληνικό Δηµόσιο από
την έκδοση εντόκων γραµµατίων 3µηνης διάρκειας. Το επιτόκιο ήταν µειωµένο στο 1,6%, από 1,75% στην
προηγούµενη αντίστοιχη δηµοπρασία. Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια δείχνουν την συνεχιζόµενη µείωση
του "country risk", όµως παραµένει ζητούµενο το πόσο ψηλότερα µπορεί να πάει το Χ.Α. µε τις συνεδριάσεις
χαµηλού κόστους, αλλά και η συµπεριφορά που θα επιδείξει η εγχώρια Αγορά από τις αρχές του νέου
έτους (αποµένουν µόλις 10 συνεδριάσεις για την λήξη της χρηµατιστηριακής χρονιάς), όταν και σταδιακά,
θα επιστρέφουν στις "επάλξεις" οι Ξένοι διαχειριστές. "Στη σηµερινή συνεδρίαση είναι επιθυµητό να
υπάρξει συναλλακτική αναβάθµιση, διακόπτοντας τις διεκπεραιωτικού χαρακτήρα συνεδριάσεις των
προηγούµενων ηµερών, "εκτάκτων συνθηκών". Σε αυτό µπορεί να συµβάλει το περιεχόµενο των οµιλιών
στο συνέδριο της 'Capital Link' στη Ν. Υόρκη, αλλά και οι δηλώσεις Watsa για την Ελλάδα, τονώνοντας το
αγοραστικό ενδιαφέρον" ανέφερε στο πρωινό της report η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. "Νωχελική κίνηση χωρίς
ουσιαστική τάση µε τον Γενικό Δείκτη να δίνει υπέρβαση των 745 µονάδων, ελπίζοντας σε κίνηση προς τις
758 µονάδες. Λήξη συµβολαίων την Παρασκευή, ενώ ο τζίρος πρέπει να αυξηθεί αν θέλουµε να δούµε
σηµαντική κίνηση στην Αγορά, µε τον Τραπεζικό κλάδο να είναι αυτή την στιγµή, τεχνικά, αυτός που έχει
το πάνω χέρι" τονίζει το τµήµα ανάλυσης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ . Ξεκινώντας από το Τραπεζικό ταµπλό,
όπου και σήµερα απέσπασε την "µερίδα του λέοντος" τόσο όσον αφορά την προσοχή, όσο και τις
συναλλαγές ηµέρας, από τους ενεργούς traders, η γενικότερη εικόνα παραµένει θετική, έστω και αν οι
επιµέρους Τραπεζικές µετοχές υποχώρησαν σχετικά από τα υψηλά ηµέρας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
Τραπεζικός δείκτης, στο συντριπτικά µεγαλύτερο κοµµάτι της συνεδρίασης κινήθηκε µε θετικό πρόσηµο
αναρριχόµενος µέχρι τις 785,94 µονάδες (+3,27%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 782,81 (+2,86%) και µέσω
των τελικών δηµοπρασιών, ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 785,10 µονάδες, µε ηµερήσια κέρδη 3,16%.
Σηµειώστε ότι το σηµερινό κλείσιµο του κλαδικού δείκτη των Τραπεζών σηµατοδοτεί υψηλά 29
συνεδριάσεων, µε το αµέσως υψηλότερο κλείσιµο να έχει σηµειωθεί στις 2/11 (787,91 µονάδες). Τεχνικά και
αν συνεχιστεί η πλαγιοανοδική κίνηση, δεν µπορεί να αποκλειστεί µία "δοκιµαστική" αναρρίχηση µέχρι τις
800 - 817 µονάδες, όµως από εκεί και ψηλότερα θα απαιτηθεί σηµαντικά υψηλότερος τζίρος. Για όσους
επιµένουν στο Τραπεζικό trading, η επόµενη, τεχνική, αντίσταση για την Alpha Bank (+3,39% και κλείσιµο στο
υψηλό ηµέρας) εντοπίζεται στα 1,76 ευρώ, για την Εθνική (+2,14%) στα 0,30 ευρώ, για την Eurobank
(+3,47%) στα 0,745 - 0,75 και 0,776 ευρώ, µε απώτατο στόχο τα 0,85 ευρώ και για την Πειραιώς (+4,17%)
στα 2,60 - 2,66 ευρώ. Μένοντας στον Τραπεζικό κλάδο και σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, "
ξεκίνησε ο διαγωνισµός πώλησης από την Τρ. Πειραιώς χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων, που
έχουν ως εξασφαλίσεις ακίνητα, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση το ενηµερωτικό σηµείωµα που
απεστάλη στους επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο (project AMOEBA) περιλαµβάνει 700 µη
εξυπηρετούµενα δάνεια 120 Επιχειρήσεων, ονοµαστικής αξίας 1,6 δισ. ευρώ". Επιστρέφοντας στο Χ.Α., δεν
θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι η σηµερινή συµπεριφορά της Αγοράς αιφνιδίασε τους
περισσότερους από τους εγχώριους αναλυτές που περίµεναν µία ακόµα αδύναµη συνεδρίαση, έστω και αν
φρόντιζαν να επισηµάνουν ότι κάποια στιγµή το Ελληνικό Χρηµατιστήριο θα "τιµολογήσει" την
αποκλιµάκωση των αποδόσεων που συνεχίζεται στην Αγορά οµολόγων. Μένει να φανεί αν η ανοδική
κίνηση θα συνοδευτεί από σταδιακή αύξηση του τζίρου, ή αν το Χ.Α. θα "υποκύψει" στην επερχόµενη
"εορταστική ραστώνη". Μεταφερόµενοι στον µη Τραπεζικό 26αρη, που σήµερα σηµείωσε αυξηµένη
κινητικότητα σε σχέση µε την εικόνα των αµέσως προηγούµενων συνεδριάσεων, δεν ήταν λίγες οι µετοχές
που ξεχώρισαν θετικά. Έτσι διόλου ευκαταφρόνητα δεν ήταν τα σηµερινά κέρδη για τον ΑΔΜΗΕ (+2,20%)
εν µέσω προσδοκιών ότι η εισηγµένη θα συνεχίσει την πολιτική των "πλούσιων" µερισµάτων. Τεχνικά, αν ο
τίτλος δώσει ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1,83 ευρώ, µπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 1,90 ευρώ,
µε απώτερο στόχο τα 2,03 - 2,05 ευρώ. Από την άλλη, ο ΟΤΕ (+2,99%) συµπλήρωσε έξι ανοδικές
συνεδριάσεις και µία αµετάβλητη, στις τελευταίες επτά. Παραµένει µε αγοραστικό σήµα όσο δίνει
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κλεισίµατα υψηλότερα των 10.58 ευρώ, ενώ η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 11,00 ευρώ, ανοίγει
τον δρόµο για κίνηση προς τα 11,10 - 11,20 και 11,60 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι το σηµερινό κλείσιµο του ΟΤΕ
σηµατοδοτεί υψηλά 4,5 µηνών, µε το αµέσως υψηλότερο κλείσιµο να έχει σηµειωθεί στις 2/8 (11,10 ευρώ.
"Καρέ" συνεχόµενων ανοδικών συνεδριάσεων συµπλήρωσε η Viohalco (+1,68% και κλείσιµο στο υψηλό
ηµέρας), που µετά από δέκα συνεδριάσεις "ξαναείδε" κλείσιµο υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 3,00
ευρώ. Στα 3,03 ευρώ το "stop" στο ηµερήσιο "short" και η αµέσως επόµενη αντίσταση στην ζώνη 3,04 - 3,07
ευρώ. Αρκετά ήταν τα άξια αναφοράς από τις χαµηλότερες κεφαλαιοποιήσεις. Υπενθυµίζεται ότι από
σήµερα, οι µετοχές της Ελτράκ (-9,57%) ήταν διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το
µέρισµα ποσού €0,6890 ανά µετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,58565 ανά µετοχή). Από εκεί και πέρα, στην Mermeren (0%) θα πρέπει να γίνει
αντιληπτό ότι µε ελάχιστες συναλλαγές δεν αλλάζει, πλέον, η ηµερήσια τιµή, ξαφνικός πωλητής στην
Παπουτσάνης (-8,43%), ενώ η Γενική Εµπορίου (+5,86%) ξαναέκανε συναλλαγές µετά από δύο συνεχόµενες
συνεδριάσεις, µηδενικού όγκου. Με ελαχιστότατες συναλλαγές η δεύτερη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση
για την Χατζηκρανιώτης (+19,05%), αντίδραση στην ΑΝΕΚ (+14,17%) µετά από πέντε πτωτικές και µία
αµετάβλητη συνεδρίαση στις τελευταίες έξι, ξαφνικό αγοραστικό ενδιαφέρον στην Έλαστρον (+8,13%),
ενώ "καρέ" συνεχόµενων ανοδικών συνεδριάσεων συµπλήρωσε ο Κέκροπας (+21,57%), που σήµερα αύξησε
σηµαντικότατα τον όγκο συναλλαγών. Δείχνει να επαναπροσεγγίζει τα ιστορικά υψηλά του ο Καρέλιας
(+6,06%) πάντα µε τις γνωστές χαµηλές συναλλαγές, δεύτερη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση για το
Πλαίσιο (+2,63%) και τέταρτη συνεχόµενη ανοδική για Ικτίνο (+3,66%), ΑΕΓΕΚ (+1,43%) και Cenergy (+5,17%).
Διατηρούν την επαφή µε τα πολυετή υψηλά τα Πλ. Κρήτης (+4,07%), επιµένουν πλαγιοανοδικά οι Ιντρακόµ
(+3,06%) και Χαλκόρ (+1,09%), ενώ η Quest (+2,77%) συµπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις και δύο
αµετάβλητες, στις τελευταίες επτά. Άλλαξαν επί το θετικότερον τα τεχνικά δεδοµένα για τους βασικούς
δείκτες του Χ.Α., µετά και την σηµερινή συνεδρίαση. Για τον Γενικό Δείκτη, το κλείσιµο υψηλότερα των 749
µονάδων, δηµιουργεί περιθώρια minimum κίνησης προς τις 758 µονάδες, ενώ για τον δείκτη της υψηλής
κεφαλαιοποίησης (+1,68%) το κλείσιµο υψηλότερα των 1955 µονάδων, ανοίγει τον δρόµο προς τις 1970
µονάδες. Τι σχολιάζουν οι αναλυτές της αγοράς "Η Ελληνική Χρηµατιστηριακή Αγορά δείχνει να µην έχει
τη 'φαντασία' ώστε να διεκδικήσει κάτι σηµαντικά καλύτερο εν µέσω του, για τις Αναπτυγµένες Ξένες
Μετοχικές Αγορές, παραδοσιακά ευνοϊκού Δεκέµβρη" εκτιµά ο Πέτρος Στεριώτης. Οι επενδυτές στη
Λεωφόρο Αθηνών στρέφονται, µεταξύ άλλων, στην πορεία της αξιολόγησης, στην άνοδο των Ελληνικών
οµολόγων και ότι αυτή συνεπάγεται για την περίφηµη "έξοδο στις Αγορές" , στη διαχείριση του Δηµόσιου
χρέους, σε συνάφεια µε την παραµονή, ή µη του ΔΝΤ στο Ελληνικό Πρόγραµµα και στο "κλίµα" που
διαµορφώνεται αναφορικά µε την εξυγίανση των Τραπεζικών ισολογισµών. Κρίσιµες οι εν εξελίξει
συνεδριάσεις νοµισµατικών πολιτικών της ΕΚΤ και της Federal Reserve, µε τους αναλυτές, πάντως, να
έχουν λάβει το "µήνυµα" των ιθυνόντων για σταδιακό περιορισµό της ρευστότητας. Παράλληλα, το bitcoin
κεντρίζει ολοένα και περισσότερο το επενδυτικό ενδιαφέρον και τα απανωτά ρεκόρ της τιµής του
αποτελούν θέµα συζήτησης µεταξύ ανθρώπων, που µέχρι πριν λίγο καιρό αγνοούσαν την ύπαρξή του. Η
υψηλή διακυµανσιµότητα της τιµής του και τα "θολά" θεµελιώδη του, θυµίζουν χρυσές (που συχνά στην
πορεία γίνονται µελανές) σελίδες της ιστορίας της κερδοσκοπίας. Για την ώρα ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α.
δείχνει εγκλωβισµένος στο εύρος τιµών µεταξύ 700 και 770 µονάδων του τελευταίου τριµήνου, µε τις
αδιάφορες από πλευράς τζίρου συνεδριάσεις να µην ξεκαθαρίζουν το τοπίο σχετικά µε την επόµενη
µεγάλη κατεύθυνση των τιµών. Το υψηλό beta του Τραπεζικού δείκτη και η παρούσα εγγύτητα των τιµών
του µε αυτές του Γενικού Δείκτη κάνουν ενδιαφέρουσα την αναλογία ΔΤΡ:ΓΔ . Όσο ο ΔΤΡ χάνει έδαφος σε
σχέση µε τον ΓΔ, η Αγορά βρίσκεται σε "θέση άµυνας". Αντίθετα, όταν η επενδυτική διάθεση ευνοεί την
υπεραπόδοση του ΔΤΡ έναντι του ΓΔ, το momentum παρουσιάζεται ευνοϊκότερο. "Το τελευταίο 'bear market'
του ΔΤΡ είχε αφετηρία την περιοχή των 1.146 µονάδων στα µέσα του Καλοκαιριού, τη στιγµή που ο ΓΔ δεν
ξεπερνούσε τις 860 µονάδες, την ίδια περίοδο" υπενθυµίζει ο κ. Στεριώτης Nuntius Sec. Οι διεθνείς
οικονοµικές εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα ολοκλήρωσαν την σηµερινή συνεδρίαση οι µεγάλες Αγορές Ασίας
και Ειρηνικού, µε τα µεγαλύτερα κέρδη για τον Hang Seng (+1,49%) και τις µεγαλύτερες απώλειες για τον
Sensex 30 (-0,53%). Μικτές οι διαθέσεις στην Ευρώπη, ενώ µε θετικό βηµατισµό κινούνται οι δείκτες στην
Wall Street, περιµένοντας τις σηµερινές ανακοινώσεις της Fed. Μικρά κέρδη για Ευρώ και Χρυσό,
ελεγχόµενες πιέσεις στο Πετρέλαιο. Ο ΟΠΕΚ αναµένει ότι οι Παγκόσµιες Αγορές Αργού Πετρελαίου δεν θα
ανακτήσουν την ισορροπία τους µέχρι το τέλος της επόµενης χρονιάς , ενώ αύξησε τις εκτιµήσεις για τις
προµήθειες από τις ΗΠΑ και άλλους Ανταγωνιστές. Η µηνιαία έκθεση του Πετρελαϊκού Καρτέλ αυξάνει την
πρόβλεψη για τις προοπτικές της παραγωγής εκτός ΟΠΕΚ το 2018. Το Καρτέλ αναµένει, πλέον, πως η
παραγωγή των Ανταγωνιστών του θα αυξηθεί κατά 1 εκατ. βαρέλια την ηµέρα, ή κατά 1,7%, το 2018.
Όσον αφορά την παραγωγή Αργού στις ΗΠΑ, προβλέπει ότι θα αυξηθεί κατά 180.000 βαρέλια την ηµέρα,
στα 1,1 εκατ. βαρέλια. Ξεκινώντας από την Ευρώπη, " η Ιταλία κατέληξε στην 4η Μαρτίου 2018 ως την
ηµεροµηνία διενέργειας των γενικών εκλογών της, που αποτελούν και την επόµενη µεγάλη δοκιµασία για
την ΕΕ", σύµφωνα µε πληροφορίες του Ιταλικού Τύπου. Οι "La Repubblica" και "Corriere della Sera", οι
µεγαλύτερες Ιταλικές εφηµερίδες, ανέφεραν πως "υπήρξε συµφωνία για διενέργεια των εκλογών στις 4
Μαρτίου, κάτι που σηµαίνει πως ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα θα διαλύσει τη Βουλή κάπου
µεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Με τον ταχύτερο ρυθµό των τελευταίων σχεδόν δυόµισι ετών
µειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στη Βρετανία στο διάστηµα Αυγούστου - Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε τα
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στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Χώρας, ο αριθµός των εργαζοµένων
µειώθηκε κατά 56.000 άτοµα, ο µεγαλύτερος αριθµός από τον Μάιο του 2015. Η µείωση υπερέβη τις
προβλέψεις των αναλυτών. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δήλωσε, σύµφωνα µε το Reuters, ότι
"η τελική συµφωνία για το 'Brexit' θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή". Στην "άλλη πλευρά του Ατλαντικού"
ο δείκτης τιµών καταναλωτή σηµείωσε άνοδο 0,4% στις ΗΠΑ το Νοέµβριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών. Ο ετήσιος πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 2,2%,
από 2% τον προηγούµενο µήνα. Ο δοµικός πληθωρισµός, ωστόσο, υποχώρησε στο 1,7%.
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Στήριξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας από τις... ΗΠΑ
Από το19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Στις µεγάλες προοπτικές της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και στην αποφασιστικότητά του να στηρίξει την
ελληνική εταιρεία Ανδροµέδα, που έχει εξαγοράσει, αναφέρθηκε ο κ. Thor Talseth, Managing Director της
Amerra Capital, στο 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Thor Talseth δήλωσε, «ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην
επένδυση σε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management
είναι ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα. Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει
µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης
βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η
ίδια η βιοµηχανία πρέπει να συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την
ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα. Η AMERRA που
αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει σε αυτή τη
διαδικασία.»

Το fund Amerra, στοχεύει στην απόκτηση των δύο ηγέτιδων εταιρειών του κλάδου, του Νηρέα και της
Σελόντα για τις οποίες πραγµατοποιείται διαγωνισµός από τις τράπεζες.
Στόχος της Amerra µε την απόκτηση των δύο εταιρειών να δηµιουργήσει ένα ισχυρό όµιλο που θα
κυριαρχήσει διεθνώς στην αγορά της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει
περάσει στη δεύτερη θέση, µε πρώτη την Τουρκία.

Το 2017 η ελληνική παραγωγή εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 5%, ρυθµός ο οποίος αναµένεται να
διατηρηθεί και την επόµενη πενταετία.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, το 2017 η παραγωγή αναµένεται
να θα ανέλθει στους 110.000 τόνους µε αξία αξίας άνω των 590 εκ. ευρώ, ενώ για το 2018 οι εκτιµήσεις
δείχνουν ότι η παραγωγή γόνου θα φτάσει τους 117.000 τόνους. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική αν
αναλογιστεί κανείς από το 2012 και µετά η πορεία ήταν αρνητική και από 118.000 τόνους που ήταν η
ελληνική παραγωγή το 2012 έφτασε το 2015 στα 105.000 τόνους.
Το «Amerra Capital Management έχει εξειδίκευση στον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, µε υψηλή
τεχνογνωσία, µε εµπειρία από πολλές αγορές σε όλο τον κόσµο . H εταιρεία «Ανδροµέδα» διαθέτει δύο
ιχθυογεννητικούς σταθµούς, έναν στην Ελλάδα και έναν στην Ισπανία, επτά µονάδες εκτροφής (4 στην
Ελλάδα, 2 στην Ισπανία και µία στην Αλβανία), τρία συσκευαστήρια (δύο στην Ελλάδα και ένα στην
Ισπανία) κι ένα µεταποιητήριο στην Ισπανία. Για 2017 αναµένει 110 εκ. έσοδα – 300% αύξηση από το 2008,
µε το 85% των πωλήσεων να προέρχονται από εξαγωγές. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) θα ανέλθουν το 2017 στα 16 εκ. – 425% αύξηση από το 2008.

http://www.parapolitika.gr/
Publication date: 13/12/2017 17:44
Alexa ranking (Greece): 265
http://www.parapolitika.gr/article/stirixi-tis-ellinikis-ichthiokalliergias-apo-tis-ipa

http://www.news4money.gr/
Publication date: 13/12/2017 17:37
Alexa ranking (Greece): 31202
http://www.news4money.gr/index.php/economic2/item/53701-thor-talseth-amerra...

Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum Δηλώσεις Thor
Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
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Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία».
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
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Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία».
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Επιθετικότερες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων
Επιθετικότερες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων
Το στίγµα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερες πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληµατικών, πλην όµως βιώσιµων,
επιχειρήσεων, έδωσαν στους επενδυτές οι επικεφαλής των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha Βank.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο forum της Capital Link o Γ. Γεωργακόπουλος, εκτελεστικός γενικός διευθυντής
των non core business και του restructuring portfolio της Πειραιώς, προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα
προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που κρίνονται βιώσιµες.
Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ως
το δυσκολότερο project, που έχουν µπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες για τα επόµενα χρόνια,
σηµειώνοντας πάντως ότι η βελτίωση του νοµικού πλαισίου, οι πλατφόρµες διαχείρισης, που
δηµιουργούνται και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών δηµιουργούν περισσότερες πιθανότητες
επιτυχούς αντιµετώπισης.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης µη εξυπηρετούµενων δανείων
της Alpha Bank, Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους, που καθυστέρησαν την
έναρξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης (ύφεση, ασταθές περιβάλλον, capital controls, αργή βελτίωση στο
νοµικό πλαίσιο, πάγωµα πλειστηριασµών).
Με την οικονοµία σταδιακά να ανακάµπτει και την έναρξη των πλειστηριασµών, είναι σαφές, σύµφωνα µε
τον κ. Αθανασόπουλο, ότι η αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων ( Non Performing Exposures- NPEs), που θα προέρχονται τόσο από την
καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράµµισε ότι οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει (Eurobank) ή
ξεκινούν πωλήσεις ανεξασφάλιστων χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη πώληση
µεµονωµένου εταιρικού δανείου (Euromedica) συναλλαγή που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός
Δεκεµβρίου.
«Στο µέλλον προσδοκούµε σε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε την πώληση και
χαρτοφυλακίων µε εξασφαλίσεις.
Στην βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda, τονίζοντας τη
σηµασία της έναρξης εγχειρηµάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης προβληµατικών δανείων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).
Το στίγµα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερες πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληµατικών, πλην όµως βιώσιµων,
επιχειρήσεων, έδωσαν στους επενδυτές οι επικεφαλής των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha Βank.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο forum της Capital Link o Γ. Γεωργακόπουλος, εκτελεστικός γενικός διευθυντής
των non core business και του restructuring portfolio της Πειραιώς, προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα
προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που κρίνονται βιώσιµες.
Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ως
το δυσκολότερο project, που έχουν µπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες για τα επόµενα χρόνια,
σηµειώνοντας πάντως ότι η βελτίωση του νοµικού πλαισίου, οι πλατφόρµες διαχείρισης, που
δηµιουργούνται και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών δηµιουργούν περισσότερες πιθανότητες
επιτυχούς αντιµετώπισης.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης µη εξυπηρετούµενων δανείων
της Alpha Bank, Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους, που καθυστέρησαν την
έναρξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης (ύφεση, ασταθές περιβάλλον, capital controls, αργή βελτίωση στο
νοµικό πλαίσιο, πάγωµα πλειστηριασµών).
Με την οικονοµία σταδιακά να ανακάµπτει και την έναρξη των πλειστηριασµών, είναι σαφές, σύµφωνα µε
τον κ. Αθανασόπουλο, ότι η αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων ( Non Performing Exposures- NPEs), που θα προέρχονται τόσο από την
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καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράµµισε ότι οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει (Eurobank) ή
ξεκινούν πωλήσεις ανεξασφάλιστων χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη πώληση
µεµονωµένου εταιρικού δανείου (Euromedica) συναλλαγή που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός
Δεκεµβρίου.
«Στο µέλλον προσδοκούµε σε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε την πώληση και
χαρτοφυλακίων µε εξασφαλίσεις.
Στην βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda, τονίζοντας τη
σηµασία της έναρξης εγχειρηµάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης προβληµατικών δανείων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).
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Μ. Παναγιωτάκης: «Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε εταίρους στις
περιφερειακές αγορές»

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ περιέγραψε στο συνέδριο της Capital Link τις προκλήσεις που
συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως.
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους, για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου, µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για τον σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και
χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης, θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στη ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
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Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία».
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Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
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Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία».
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Επιθετικότερες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων
Το στίγµα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερες πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληµατικών, πλην όµως βιώσιµων,
επιχειρήσεων, έδωσαν στους επενδυτές οι επικεφαλής των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha Βank.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο forum της Capital Link o Γ. Γεωργακόπουλος, εκτελεστικός γενικός διευθυντής
των non core business και του restructuring portfolio της Πειραιώς, προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα
προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που κρίνονται βιώσιµες.
Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ως
το δυσκολότερο project, που έχουν µπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες για τα επόµενα χρόνια,
σηµειώνοντας πάντως ότι η βελτίωση του νοµικού πλαισίου, οι πλατφόρµες διαχείρισης, που
δηµιουργούνται και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών δηµιουργούν περισσότερες πιθανότητες
επιτυχούς αντιµετώπισης.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης µη εξυπηρετούµενων δανείων
της Alpha Bank, Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους, που καθυστέρησαν την
έναρξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης (ύφεση, ασταθές περιβάλλον, capital controls, αργή βελτίωση στο
νοµικό πλαίσιο, πάγωµα πλειστηριασµών).
Με την οικονοµία σταδιακά να ανακάµπτει και την έναρξη των πλειστηριασµών, είναι σαφές, σύµφωνα µε
τον κ. Αθανασόπουλο, ότι η αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων ( Non Performing Exposures- NPEs), που θα προέρχονται τόσο από την
καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράµµισε ότι οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει (Eurobank) ή
ξεκινούν πωλήσεις ανεξασφάλιστων χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη πώληση
µεµονωµένου εταιρικού δανείου (Euromedica) συναλλαγή που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός
Δεκεµβρίου.
«Στο µέλλον προσδοκούµε σε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε την πώληση και
χαρτοφυλακίων µε εξασφαλίσεις.
Στην βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda, τονίζοντας τη
σηµασία της έναρξης εγχειρηµάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης προβληµατικών δανείων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 13/12/2017 16:38
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/en8oysiasmenh-gia-thn-ependysh-ths-sthn-ell...

«Ενθουσιασµένη» για την επένδυσή της στην Ελλάδα η Amerra Capital

Τι δήλωσε ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:

«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.

Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.

Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum Τετάρτη, 13/12/2017
15:53 Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που
διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη...
Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum
Τετάρτη, 13/12/2017 15:53
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα
Υόρκη...
Πηγή: Newsbeast.gr
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«Ηµέρα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την
«Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε
επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών
συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν
στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και
εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής
καθώς και εταιρίες που συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης
πλαισιωµένος από : την Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό
Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE
Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business
Network, καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι:
Aegean Marine Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy
Maritime Holdings,Tsakos Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους
τους: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN
SACHS, HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL
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STABILITY FUND, INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA,
LEVANT PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS,
ZEPOS & YANNOPOULOS.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου
Χρηµατιστηρίου στον κόσµο, συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα
ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη
του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την
Οµογένεια.

Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για
αυξανόµενο αριθµό εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ
καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την
παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωµα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του µέσω του προφίλ
που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
σχόλια
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Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum

«Η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά πλεονεκτήµατα για τη
βιοµηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας»
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
g1akipcp

Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία».
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Amerra Capital: Είµαστε ενθουσιασµένοι µε την επένδυσή µας στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.

Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Ενθουσιασµένος µε την Ελλάδα δηλώνει ο Θωρ (Thor Talseth)!
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Ενθουσιασµένος µε τις προοπτικές της Ελλάδας εµφανίζεται ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra
Capital, στο πλαίσιο της οµιλίας του στο φετινό 19ο ετήσιο επενδυτικό Forum που διοργάνωσε η Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα», δήλωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Ως
διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε επιχειρήσεις
ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η Amerra Capital Management είναι ενθουσιασµένη για την
επένδυση της στην Ελλάδα».
«Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας», σηµείωσε.
Όπως εξήγησε, στη συνέχεια, «προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι πολιτικές/ρυθµιστικές αρχές,
η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα
θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία».
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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«Ενθουσιασµένη» για την επένδυσή της στην Ελλάδα η Amerra Capital

Τι δήλωσε ο Thor Talseth, Managing Director της Amerra
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Ανδροµέδα: «Θα επενδύσουµε στην οικοδόµηση µιας επιτυχηµένης,
κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας»
Ενθουσιασµένη για την επένδυσή της στην Ελλάδα δηλώνει η AMERRA Capital Management, κύριος µέτοχος
του Οµίλου Ανδροµέδα
Από
NewsRoom
Ενθουσιασμένη για την επένδυσή της στην Ελλάδα δηλώνει η AMERRA Capital Management, κύριος μέτοχος
του Ομίλου Ανδρομέδα, όπως ανέφερε και ο Managing Director της εταιρείας κ. Thor Talseth, στο πλαίσιου
του φετινού 19ου ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε,
μάλιστα, ο κ. Thor Talseth, «η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικοδόμηση
μιας επιτυχημένης, κερδοφόρας και μεγάλης βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας». Για τον λόγο αυτό, ο κ.
Talseth κάλεσε τις πολιτικές / ρυθμιστικές αρχές, την τραπεζική κοινότητα και την ίδια τη βιομηχανία να
συνεργαστούν και μαζί να δημιουργήσουν τα θεμέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να μπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η AMERRA, που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα, «θα συµβάλλει
ενεργά και θα επενδύσει σε αυτή τη διαδικασία», υπογράµµισε χαρακτηριστικά ο Managing Director της
εταιρείας.
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Αναλυτικά, η δήλωση του Managing Director της Amerra Capital έχει ως εξής:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυσητης στην Ελλάδα.
Η άποψή μας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικοδόμηση μιας
επιτυχημένης, κερδοφόρας και μεγάλης βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθμιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιομηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και μαζί να δημιουργήσουν τα θεμέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να μπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA, που αποτελεί τον κύριο μέτοχο του Ομίλου Ανδρομέδα, θα συμβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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“Ηµέρα Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την "Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης".
Συγκεκριµένα χθες, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της
Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και
των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης" πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένος
από την Υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνο Κούτρα, τον Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director της Capital Link.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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«Ηµέρα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης [video]
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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Δηλώσεις Thor Talseth από την AMERRA στο Capital Link Forum
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Ηµέρα Ελλάδας στη Wall Street: Χτύπησε το καµπανάκι ο Τσακαλώτος [ΒΙΝΤΕΟ]
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί.
Οι γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
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«H AMERRA Capital Management είναι ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην
Ελλάδα»
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link
στη Νέα Υόρκη, ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:

«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Σηµαντικός ο ρόλος των τραπεζών για την εισροή
επενδυτικών κεφαλαίων
Από
NewsRoom
Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση της εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα χαρακτήρισε τον ρόλο
των ελληνικών τραπεζών ο Γενικός Διευθυντής και CFO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, μιλώντας στο
συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, η προσέλκυση επενδυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επανένταξη της
Ελλάδας σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης.
«Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών», σημείωσε ο κ. Ψάλτης, «είναι πολύ σημαντικός για τη διευκόλυνση
εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, μέσω της συμμετοχής τους στην επιτυχή αναδιάρθρωση των
βιώσιµων επιχειρήσεων».
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Απ΄τα "νταούλια" των αγορών ... στο καµπανάκι της Wall Street!
Η πλήρης... κωλοτούµπα: Απ΄το "θα βαράµε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές" στο "θα
χτυπήσουµε το καµπανάκι και θα λήξει η συνεδρίαση της Wall Steet!"
Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης εν µέσω επευφηµιών και χειροκροτηµάτων ο υπουργός
Οικονοµικών χτύπησε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street. Την
ώρα εκείνη στα matrix της αίθουσας των συναλλαγών κυµάτιζε µια ψηφιακή απεικόνιση της γαλανόλευκης
να κυµατίζει.
Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη
αλλά και, όπως σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν
από τρία χρόνια, στις 29 Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το
νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για τις επόµενες απόπειρες δανεισµού
της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο
στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Στο ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο, προανήγγειλε
µεταρρυθµίσεις και µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασµένη εβδοµάδα
στην Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις».
Το µήνυµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων
µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
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AMERRA Capital: Η Ελλάδα διαθέτει κερδοφόρα και µεγάλη βιοµηχανία
ιχθυοκαλλιέργειας
AMERRA Capital: Η Ελλάδα διαθέτει κερδοφόρα και µεγάλη βιοµηχανία ιχθυοκαλλιέργειας

Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link
στη Νέα Υόρκη, ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
AMERRA Capital: Η Ελλάδα διαθέτει κερδοφόρα και µεγάλη βιοµηχανία ιχθυοκαλλιέργειας

Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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"Αστέρια" των αποδόσεων τα ελληνικά οµόλογα το 2017 – Συνεχίζεται το ράλι
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Tα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τα πορτογαλικά ομόλογα σε επιδόσεις φέτος στην ευρωζώνη - και όχι
μόνο, με εντυπωσιακά κέρδη που η αγορά έχει να δει χρόνια. Την στιγμή που η μέση απόδοση (κέρδη) ενός
καλαθιού διεθνών 10ετών ομολόγων φέτος αγγίζει μόλις το 1,6%, τα πορτογαλικά ομόλογα έχουν
προσφέρει στους επενδυτές κέρδη άνω του 50% και τα ελληνικά ομόλογα έχουν δει τις αποδόσεις τους να
µειώνονται άνω του 40%.
Από το 7,3% που ξεκίνησε η απόδοση του 10ετούς ελληνικού φέτος στις αρχές του Ιανουαρίου, όπου οι
καθυστερήσεις στην β' αξιολόγηση "στοίχειωναν" το επενδυτικό κλίμα αφού η αβεβαιότητα γύρω από την
Ελλάδα χτυπούσε για µία ακόµη φορά κόκκινο, σήµερα αγγίζει το 4,3%.
Αυτό ήρθε μετά από ένα ασταμάτητο ράλι που τροφοδότησε τόσο η συμφωνία staff level μεταξύ Ελλάδας
και Θεσμών για την τρίτη αξιολόγηση, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες ολοκλήρωσής της μέσα στον
Ιανουάριο, όσο και το swap των 20 ομολόγων του PSI με 5 νέα ομόλογα, τα οποία έχουν τεθεί σε
διαπραγμάτευση από τις αρχές του μήνα και έχουν ομαλοποιήσει την αγορά και την καμπύλη,
τροφοδοτώντας την με ρευστότητα, εμπορευσιμότητα και επενδυσιμότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες
δοκιµαστικές εξόδους της Ελλάδας στις αγορές.
Τα πορτογαλικά 10ετή ζουν το δικό τους success story και περιμένουν νέα αναβάθμιση στην κατηγορία
επενδυτικού βαθμού από την Fitch την Παρασκευή, μετά από αντίστοιχη κίνηση της S&P τον Σεπτέμβριο,
με την χώρα να έχει μειώσει στο μισό το κόστος δανεισμού της από της αρχές του έτους και την πτώση
της απόδοσης στο 10ετές από 3,76% τον Ιανουάριο σε 1,851% σήµερα.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώνεται οριακά πάνω από το 4,3% και στο
4,307% στα χαμηλότερα επίπεδα από το α' τρίμηνο του 2008, ενώ η απόδοση του 2ετούς ελληνικού
ομολόγου κινείται λίγο πάνω από το 2% και στο 2,09%, δηλαδή πολύ κοντά στα επίπεδα του επιτοκίου των
επίσηµων δανείων της ελληνικής κυβέρνησης (1,5%).
Οι εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση έχουν προκαλέσει ένα κύμα θετικών εκτιμήσεων των αναλυτών για
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο (βλ. Deutsche Bank), με την Eurasia σήμερα να
προχωρά σε αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της Ελλάδας σε "ουδέτερες" σημειώνοντας ότι
η επιτυχημένη γ' αξιολόγηση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, θα στείλει ένα θετικό
μήνυμα στις κεφαλαιαγορές και θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα για
να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο cash buffer μέχρι το επόμενο Αύγουστο. Επίσης, θα δημιουργήσει ένα πιο
θετικό πολιτικό περιβάλλον - στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν σύνθετες συζητήσεις για την ελάφρυνση του
χρέους και την επόµενη ηµέρα της Ελλάδας µετά το τέλος του προγράµµατοςΣε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δημιουργείται το έδαφος για νέες εξόδους της Ελλάδας
στις αγορές, με 3ετή και 7ετή ή 10ετή ομόλογα, με την βελτίωση του κλίματος να έχει προσελκύσει
επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders,
Ο Philip Brown, Managing Director, Public Sector Fixed Income Origination της Citigroup, στην ομιλία στα πλαίσια
του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών ομολόγων αποτελεί το
"αστέρι" των αποδόσεων του 2017 υπεραποδίδοντας εντυπωσιακά του δείκτη κρατικών ομολόγων της
ευρωζώνης. Όπως σημείωσε, καθώς προχωράμε στο tapering του QE και σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων
αποδόσεων στο επόμενο έτος, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι σε θέση να δώσουν ξανά στους
επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ.
οµόλογα
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Απάντηση στα κουτσοµπολιά περί Εθνικής Ασφαλιστικής δίνει ο Τσακαλώτος
13 Δεκεµβρίου 2017
Την απάντησή του στις φήµες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ηµέρες και θέλουν τους
Ελληνοαµερικανούς επενδυτές να "αποσύρονται" από την Εθνική Ασφαλιστική έδωσε ο Υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του
φόρουµ Capital Link Invest in Greece. Ο κ. Τσακαλώτος είπε χαρακτηριστικά:
«Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν
την επένδυση. Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν
και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές.
Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει.»
Να θυµίσουµε πως πριν από λίγες ηµέρες Το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής είχε
εκδώσει ανακοίνωση στην οποία -µεταξύ άλλων- έκανε λόγο για «σκόπιµες καθυστερήσεις και αναβολές
στην ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διαδικασιών για την πώληση της εταιρίας, οι οποίες οδηγούν στην
απαξίωσή της, ενώ δεν υπάρχει καµία ουσιαστική δέσµευση είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από
την Εθνική Τράπεζα για τα καλώς ή κακώς πεπραγµένα».
Στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής εξηγούν πως η καθυστέρηση οφείλεται σε τυπικούς
ελέγχους που γίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ από πλευράς τους οι Ελληνοαµερικανοί
επενδυτές, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα τον περασµένο µήνα δήλωσαν πως η εξαγορά θα έχει
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Μαρτίου του 2018.
Η σχετική συµφωνία είχε υπογραφεί τον περασµένο Ιούνιο και προβλεπόταν να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα
τέλη του 2017. Ο φάκελος που είχε κατατεθεί στις εποπτικές αρχές πριν από δύο µήνες δεν ήταν
ολοκληρωµένος µε αποτέλεσµα η κεντρική τράπεζα να µην «πειστεί», να «κολλήσει» η διαδικασία και να
κυκλοφορήσουν πολλές φήµες γύρω από το θέµα, µία εκ των οποίων υποστηρίζει πως δεν έχει βρεθεί το
απαιτούµενο κεφάλαιο των 718 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Γενναίο κούρεµα σε «κόκκινα» δάνεια βιώσιµων επιχειρήσεων
Στρατηγική αναδιαρθρώσεων και ρυθµίσεων προβληµατικών δανείων, για βιώσιµες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, υιοθετούν οι τράπεζες, στοχεύοντας στη µείωση των NPL’s και των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων. Το πλάνο των τραπεζών προβλέπει γενναίο «κούρεµα» οφειλής, όπως επίσης ευνοϊκές και
µε µακροπρόθεσµο χαρακτήρα ρυθµίσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, από τα οποία εδράζονται τρόπον
τινά, εχέγγυα «εισπραξιµότητας» και οµαλής καταβολής των δόσεων.
Στη φαρέτρα των τραπεζών, προκειµένου να κερδίσουν τη µάχη της µείωσης των ΝPL’s, βρίσκονται και οι
πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δάνειων µε ή χωρίς εξασφαλίσεις.
Οι συστηµικές τράπεζες κινούνται µε γοργούς ρυθµούς προς αυτή την κατεύθυνση και αναµένεται το
επόµενο διάστηµα να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους, που σχετίζεται µε το «κούρεµα» προβληµατικών
δανείων βιώσιµων επιχειρήσεων και νοικοκυριών,
© Sofokleousin.gr Γενναίο κούρεµα σε «κόκκινα» δάνεια βιώσιµων επιχειρήσεων
Πλέγµα ευνοϊκών ρυθµίσεων και κινήτρων
Κύρια επιδίωξη, όπως εκφράστηκε από επίσηµα τραπεζικά χείλη, κατά το 19ο ετήσιο Forum της Capital Link,
είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος ευνοϊκών ρυθµίσεων και κινήτρων για τους συνεπείς
καλοπληρωτές και τις επιχειρήσεις µε «σφραγίδα» εισπραξιµότητας.
Το «γενναίο» κούρεµα οφειλής αποτελεί την κορωνίδα των ρυθµίσεων που θα προσφέρουν οι τράπεζες.
Στο «πακέτο» θα περιλαµβάνονται η µείωση επιτοκίου, η παράταση διαρκείας, η λειτουργική
αναδιάρθρωση επιχείρησης, όπως επίσης και η συµφωνία ανταλλαγής χρέους µε µετοχικό κεφάλαιο.
Οι τραπεζίτες ποντάρουν στο «όπλο» των πλειστηριασµών, ενώ παράλληλα όπως επισήµανε στο Forum της
Capital Link, ο CEO του ΤΧΣ M. Czurda, υπάρχει προσδοκία για βελτίωση του νοµικού και φορολογικού
πλαισίου, που θα ενισχύσει σηµαντικά τη προσπάθεια διαχείρισης και εν τέλει µείωση των «κόκκινων»
δανείων.
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Ανοίξαµε και σας...περιµένουµε...
Ανοίξαµε και σας...περιµένουµε...

Για περάστε... Τζάµπα είναι!

Του Δηµήτρη Παπακωνσταντίνου
Άντε να δούμε πώς θα πάει αυτό το νέο προσκλητήριο Τσίπρα στους επενδυτές. Γιατί αν κρίνουμε από τα
προηγούμενα, δεν είχαμε και καμιά επιτυχία. Και ας λέει ο Τσακαλώτος ότι θα έρθουν τόσο πολλοί που δεν
θα έχουµε τι να τους κάνουµε...
Γιατί µέχρι τώρα όλο έρχονται και όλο στο δρόμο είναι. Ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη τόνισε ότι η Ελλάδα είναι "γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά
κερδοφόρες επενδύσεις", καλώντας τους επενδυτές να γίνουν μέρος της ανάκαμψης της χώρας. Ας
ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά λοιπόν τα μηνύματα αλλά και οι δράσεις θα είναι καλύτερα από την
τελευταία φορά που συναντήθηκε µε επενδυτές.
Γιατί πριν από ένα δίμηνο που επισκέφτηκε τις ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και
συναντήθηκε και με επενδυτές στο Σικάγο δεν έγινε και τίποτε το φοβερό και τρομερό. Αντίθετα, ακόμα
και θεωρητικά κλεισμένες δουλειές παρουσιάζουν προβλήματα. Πάρτε για παράδειγμα την Εθνική
Ασφαλιστική. Αλλά και γενικότερα από τις ΗΠΑ έχουμε παροτρύνσεις για επενδύσεις, όμως στο... δια
ταύτα υπάρχει υστέρηση.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Οι Αμερικανοί πιέζουν για
παράδειγμα να μην καταλήγουν δουλειές, ιδιωτικοποιήσεις κλπ σε πλευρές που κρίνουν ότι μπορεί να τους
"ενοχλούν" γεωπολιτικά, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών, ωστόσο δεν είδαμε καμιά
αμερικανική εταιρεία να εκδηλώνει ενδιαφέρον... Από εκεί και πέρα βεβαίως και είναι σημαντική η
υποστήριξη - παραίνεση για προσέλκυση κεφαλαίων, ωστόσο δεν είδαμε και κανένα... επενδυτικό σχέδιο
Μάρσαλ...
Τέλος πάντων, ειλικρινά εύχομαι να υπάρξει ανταπόκριση στο επενδυτικό προσκλητήριο γα σοβαρές και
άμεσες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, πέραν των χρηματιστηριακού τύπου τοποθετήσεις ή την
κερδοσκοπία με τα ομόλογα. Γιατί εκεί άλλωστε θα κριθεί και το στοίχημα για την ανάκαμψη της χώρας.
Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση αλλά και κυρίως από την επόμενη. Γιατί οι τιμές ευκαιρίας που
επικαλείται ο πρωθυπουργός δεν είναι το μόνο κριτήριο μας σοβαρής επένδυσης. Δεν λειτουργεί όπως οι...
εκπτώσεις το πράγµα. " Για περάστε, για περάστε, αγοράστε και θαυµάστε" που έλεγε και ο Νίκος Ρίζος ως
πλανόδιος έμπορος. Τζάμπα είναι... Το ζητούμενο όμως δεν είναι να έρθουνμόνο κερδοσκόποι και hedge
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funds αλλά κυρίως σοβαροί επενδυτές.
Αυτοί όμως πέρα από τις αποτιμήσεις ενδιαφέρονται και για άλλα κρίσιμα ζητήματα που δεν έχουν
επιλυθεί. Για την φορολογική σταθερότητα, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και εξάλειψη της
γραφειοκρατίας, για την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, για την εξάλειψη του φαινομένου
ακύρωσης επενδυτικών σχεδίων από συντεχνίες, τοπικά συμφέροντα και κάθε λογής "Καισαρίσκους". Και
σε αυτά η πρόοδος είναι ισχνή...
dimitris.papakonstantinou@capital.gr
στις 1:00 µ.µ.
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Thor Talseth (Amerra Capital): Είµαστε ενθουσιασµένοι µε την επένδυσή µας στην
Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε πως η εταιρία του είναι ιδιαίτερα
ενθουσιασµένη µε την επένδυση στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
View the discussion thread.
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Amerra Capital: "Ενθουσιασµένη" από την επένδυσή της στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Ο Τσακαλώτος διαψεύδει τα σενάρια περί ακύρωσης της επένδυσης στην
Εθνική Ασφαλιστική

Καµία σκέψη ή πληροφορία περί απόσυρσης της ελληνοαµερικανικής επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική,
δήλωσε από τις ΗΠΑ ο Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Capital Link Invest in Greece
Forum, εξέφρασε την απορία του για τα σενάρια που είδαν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες
ηµέρες, τα οποία έκαναν λόγο για εµπλοκή και εµπόδια στην διαδικασία, που θα οδηγούσαν τον όµιλο υπό
τον Τζον Κάλαµο και τον Τζον Κουδούνη να µην προχωρήσουν την επένδυση, επικαλούµενος την οµιλία του
κ. Κουδούνη στο Capital Link λίγο νωρίτερα.
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Το “Opportunity” σηµαίνει ευκαιρία ή... οπορτουνισµό;
Ωραία εικόνα για την πατρίδα µας δώσατε, κ. Πρόεδρε, µε το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά σας προς τους
ξένους επενδυτές, στο συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. Μου άρεσε ιδιαιτέρως εκείνος ο
χαρακτηρισµός της Ελλάδος, ως «land of opportunity».
Ο εστί µεθερµηνευόµενον «χώρα της ευκαιρίας». Εικόνα την όποια υποστήριξε, διά ζώσης, και ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος.
Το πόσο χώρα ευκαιρίας έχουµε καταντήσει υπογραµµίσθηκε την ίδια µέρα από την δηµοσίευση µιας
έρευνας της γαλλικής εφηµερίδας «Figaro», στηριγµένη σε στοιχεία της Eurostat. Μόνο που επειδή τα
στοιχεία αυτά στηρίζονται στα ελληνικά δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ, συνιστούν µια µάλλον αισιόδοξη εικόνα
της πραγµατικότητας.
Δεν περίµενε βεβαίως κανείς να πλησιάζει ο κατώτατος µισθός µας εκείνον του Λουξεµβούργου (1.998
ευρώ). Αλλά, βρε αδελφέ, να είµαστε τουλάχιστον κοντά στην, άλλοτε φτωχούλα της Ενωσης, Ιρλανδία.
Που χρωστά πολλά στον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον πείσµονα αγώνα του να επιβάλει, στην τότε ΕΟΚ, τα
περίφηµα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα. Και η οποία προσελκύει συνεχώς ξένες επενδύσεις,
ιδίως στον τοµέα της τεχνολογίας, χωρίς να χρειάζεται να διαφηµίσει πόσο... φθηνό είναι το
εργατοϋπαλληλικό δυναµικό της. Και της οποίας ο βασικός µισθός είναι 1.563,25 ευρώ. Οπερ την τοποθετεί
στην πρώτη οµάδα των έξι χωρών της Ενωσης, όλες βόρειες, µε τους καλύτερους βασικούς µισθούς.
Αντιθέτως εµείς, κατεβαίνοντας συνεχώς προς τα κάτω, δεν ανήκουµε καν στη δεύτερη οµάδα. Οπου ο
µικρότερος βασικός µισθός καταγράφεται σε µια άλλη, επίσης πρώην φτωχότερη από εµάς, χώρα. Την
Πορτογαλία. Που πέρασε και αυτή από µνηµόνιο. Και τώρα έχει βασικό µισθό 865,25 ευρώ.
Τείνουµε να πλησιάσουµε εκείνους που άλλοτε λοιδορούσαµε, ως εξαγωγείς «χορευτριών» για τα
επαρχιακά µας «κωλόµπαρα» και καθαριστριών για τα αστικά µας σπίτια. Τα επίπεδα µισθών χωρών του
άλλοτε «σοσιαλιστικού παραδείσου» (Πολωνία, Εσθονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία,
Λιθουανία, Ρουµανία και Βουλγαρία). Οπου ο βασικός µισθός κυµαίνεται από 235 ευρώ στη Βουλγαρία,
έως 473 στην Πολωνία.
Πού θα πάει; Με τη φόρα που έχουµε πάρει θα τη φάµε και τη Βουλγαρία. Ωστε να γίνουµε η πρώτη χώρα
των opportunities. Μόνο που για την ώρα δεν προσελκύουµε άλλους «επενδυτές», πέρα από τα «κοράκια»
που αγοράζουν τα ενυπόθηκα δάνεια των Ελλήνων στο 10% της οφειλής τους.
Υπό την σηµαία ενός «αριστερού» οπορτουνισµού, που λέει και το ΚΚΕ.

Γ. Π. Μασσαβέτας
giorgis@massavetas.gr
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Amerra Capital: Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Μ. Ιγνατίου: Η έξοδος από τα Μνηµόνια προβλέπει αλληλοκατανόηση και όχι...
σαµποτάζ µεταξύ των κοµµάτων
Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου Πηγή: mignatiou.com Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό
συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της
Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και
εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες
επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των διεθνών αγορών, από Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι
η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει των Μνηµονίων και των Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να
συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και στη µετα-µνηµονιακή εποχή. Μεγάλη κουβέντα, θα
πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα, φοβούνται τους
ανεύθυνους πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως, όταν οµιλούν για πολιτικούς
αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν "οσίες" και "παρθένες" οι πολιτικοί του...
Efenpress.gr · πριν από 42 λεπτά ·
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Ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα η Amerra Capital

Ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην
Ελλάδα η Amerra Capital
Επιχειρήσεις

Ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα δηλώνει η Amerra Capital - βασικός µέτοχος του οµίλου
Ανδροµέδα - όπως δήλωσε ο ίδιος ο Managing Director, κ. Thor Talseth κατά τη διάρκεια του φετινού 19
ετησίου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη Διαβάστε
Δείτε περισσότερα: Sofokleousin
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Το «Opportunity» σηµαίνει ευκαιρία ή ...οπορτουνισµό;
Ωραία εικόνα για την πατρίδα µας δώσατε κ. Πρόεδρε, µε το µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά σας προς τους
ξένους επενδυτές, στο συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. Μου άρεσε ιδιαιτέρως εκείνος ο
χαρακτηρισµός της Ελλάδος, ως «land of opportunity». Ο εστί µεθερµηνευόµενον «χώρα της ευκαιρίας».
Εικόνα την όποια υποστήριξε δια ζώσης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Το πόσο χώρα ευκαιρίας έχουµε καταντήσει υπογραµµίσθηκε την ίδια µέρα από τη δηµοσίευση µιας
έρευνας της γαλλικής εφηµερίδας «Figaro», στηριγµένη σε στοιχεία της Eurostat. Μόνο που επειδή τα
στοιχεία αυτά στηρίζονται στα ελληνικά δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ, συνιστούν µια µάλλον αισιόδοξη εικόνα
της πραγµατικότητας.
Δεν περίµενε βεβαίως κανείς να πλησιάζει, ο κατώτατος µισθός µας, εκείνον του Λουξεµβούργου (1.998
ευρώ). Αλλά, βρε αδελφέ, να είµαστε τουλάχιστον κοντά στην, άλλοτε φτωχούλα της Ένωσης, Ιρλανδία.
Που χρώστα πολλά στον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον πείσµονα αγώνα του να επιβάλει, στην τότε ΕΟΚ, τα
περιφηµα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα. Η όποια προσελκύει συνεχώς ξένες επενδύσεις, ιδίως
στον τοµέα της τεχνολογίας, χωρίς να χρειάζεται να διαφηµίσει πόσο …φθηνό είναι το εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό της. Και της οποίας ο βασικός µισθός είναι 1.563,25 ευρώ. Όπερ την τοποθετεί στην πρώτη οµάδα
των έξι χωρών της Ένωσης, όλες βόρειες, µε τους καλύτερους βασικούς µισθούς.
Αντιθέτως εµείς, κατεβαίνοντας συνεχώς προς τα κάτω, δεν ανήκουµε καν στη δεύτερη οµάδα. Οπού ο
µικρότερος βασικός µισθός καταγράφεται σε µια άλλη, επίσης πρώην φτωχότερη από εµάς χώρα. Την
Πορτογαλία. Που πέρασε και αυτή από µνηµόνιο. Και τώρα έχει βασικό µισθό 865,25 ευρώ.
Τείνουµε να πλησιάσουµε εκείνους που άλλοτε λοιδορούσαµε, ως εξαγωγείς «χορευτριών» για τα
επαρχιακά µας «κωλόµπαρα», και καθαριστριών για τα αστικά µας σπίτια. Τα επίπεδα µισθών χωρών του
άλλοτε «σοσιαλιστικού παραδείσου» (Πολωνία, Εσθονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία,
Λιθουανία, Ρουµανία και Βουλγαρία). Όπου ο βασικός µισθός κυµαίνεται από 235 ευρώ στη Βουλγαρία,
έως τα 473 στην Πολωνία.
Πού θα µας πάει; Με τη φόρα που έχουµε πάρει θα τη φάµε και τη Βουλγαρία. Ώστε να γίνουµε η πρώτη
χώρα των opportunities. Μόνο που για την ώρα δεν προσελκύουµε άλλους «επενδυτές», πέρα από τα
«κοράκια» που αγοράζουν τα ενυπόθηκα δάνεια των Ελλήνων στο 10% της οφειλής τους.
Υπό τη σηµαία ενός «αριστερού» οπορτουνισµού, που λέει και το ΚΚΕ.
Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr
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Τα οµόλογα... δείχνουν έξοδο και ρύθµιση χρέους
Απανωτά ρεκόρ... πτώσης “σπάνε” τα ελληνικά οµόλογα, µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του
swap των 20 οµολόγων του PSI και την τεχνική συµφωνία µε τους δανειστές, για την τρίτη
αξιολόγηση. Μήπως έπρεπε πρώτα να ερωτηθούν από τους ξένους επενδυτές οι κ.κ.
Μητσοτάκης, (Άδωνις) Γεωργιάδης, Σταϊκούρας, Γεννηµατά, Λοβέρδος και άλλοι, πριν ρίξουν
τόσο χαµηλά τις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων; Ή, µήπως τους στέλνουν... σήµα, ότι
αυτοί έχουν ρίξει τις δικές τους... αποδόσεις;
Του Γιάννη Αγουρίδη
Είναι χαρακτηριστικό πως η απόδοση του 10ετούς οµολόγου στην δευτερογενή αγορά
κρατικών χρεογράφων έπεσε χθες κάτω και από το 4,40%, όταν λίγο µετά τις 18:00 µειώθηκε
στο 4,387% µε αποτέλεσµα να βρεθεί κάτω και από τα επίπεδα του Απριλίου του 2007, όταν
δηλαδή είχε βρεθεί µε τιµή 99,11 µονάδων στο 4,40%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τελευταία φορά
που είχε βρεθεί κάτω του 4,40% ήταν τον Μάρτιο 2008 ενώ τελευταίο κλείσιµο µηνός µε
χαµηλότερη απόδοση ήταν εκείνο του Μαρτίου 2007 όταν µε τιµή 100,76 µονάδων είχε βρεθεί
στο 4,20%.
Εκθέσεις και “ράλι”
Είναι πλέον σαφές πως οι προοπτικές "καθαρής εξόδου" της Ελλάδας από τα µνηµόνια τον
Αύγουστο του 2018 που προβλέπουν διάφοροι οίκοι, όπως για παράδειγµα η Deutsche Bank σε
συνδυασµό µε ανάλογες ευνοϊκές εκθέσεις των διεθνών οίκων (Fitch, τη Standard & Poor’s και τη
Moody’s ) και τις εκθέσεις και αναφορές ξένων funds και επενδυτικών τραπεζών, συνετέλεσαν
στο να βελτιωθεί περαιτέρω το κλίµα στην αγορά οµολόγων οδηγώντας χθες σε ένα ακόµη
εντυπωσιακό "ράλι" µε την απόδοση να υποχωρεί από το άνοιγµα του 4,520% στο 4,387% που
ήταν 3,727 ποσοστιαίες µονάδες κάτω από το υψηλό 12µήνου, το 8,114% καταγράφοντας
βελτίωση κατά 38,19%. Παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι µε τον τρόπο αυτό ενισχύεται έτι
περαιτέρω την προσδοκία ότι τους επόµενους µήνες το δεκαετές θα βρεθεί σε ακόµη
χαµηλότερα επίπεδα.
Σηµαντική υπήρξε η αποκλιµάκωση των αποδόσεων και στα 2ετή οµόλογα, καθώς
διαµορφώθηκαν στο 2,222% και στα επίπεδα του Δεκεµβρίου 2009, αλλά και των αποδόσεων
στα 5ετή, οι οποίες άγγιξαν µε 3,567% τα επίπεδα Νοεµβρίου 2009.
Δηµοσιεύµατα και αναλυτές
Άλλωστε και η γερµανική Handelsblatt ανέφερε σε χθεσινό της δηµοσίευµα πως η εµπιστοσύνη
των επενδυτών σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου αποκαθίσταται, τονίζοντας µάλιστα ότι οι
αναλυτές οικονοµολόγοι της ελβετικής τράπεζας UBS χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως
τις "κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις για το 2018". Αλλά και ο Φίλιπ Μπράουν, αναλυτής της
Citigroup, αναφέρθηκε µιλώντας στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, στις ευκαιρίες που προσφέρουν στους επενδυτές τα ελληνικά οµόλογα. Εν τω
µεταξύ, η αµερικάνικη Wall Street Journal ανέφερε πως η Ελλάδα από την οποία ξεκίνησε η κρίση
χρέους στην Ευρώπη, φαίνεται τελικά ότι θα µπορέσει να εξέλθει από την περίοδο της
επιτήρησης, καθώς το πρόγραµµα διάσωσης λήγει τον Αύγουστο του 2018.
http://bigbusiness.gr
Δείτε επίσης:

http://www.capital.gr/
Publication date: 13/12/2017 13:52
Alexa ranking (Greece): 132
http://www.capital.gr/oikonomia/3260804/talseth-i-ellada-diathetei-monadika-pleo...

Talseth: Η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά πλεονεκτήµατα για τη βιοµηχανία της
ιχθυοκαλλιέργειας
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα:
"Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε επιχειρήσεις
ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι ενθουσιασμένη για την
επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή μας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικοδόμηση μιας
επιτυχημένης, κερδοφόρας και μεγάλης βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθμιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιομηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και μαζί να δημιουργήσουν τα θεμέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να μπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο μέτοχο του Ομίλου Ανδρομέδα θα συμβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία."
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (13/12/17)

Ο ΔΗΚΤΗΣ (13/12/17)
Υπογραφές για τον ΟΛΘ χωρίς τον πρωθυπουργό
Νέα αλλαγή σχεδίων για την υπογραφή της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών του ΟΛΘ προέκυψε χθες,
Τρίτη, το µεσηµέρι. Το ραντεβού του Δηµοσίου µε τον επενδυτή θα γίνει µία µέρα νωρίτερα και µερικές
εκατοντάδες χιλιόµετρα νοτιότερα: από το Σάββατο 16 Δεκεµβρίου, την Παρασκευή 15 Δεκεµβρίου στις
18.00 και από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Μένει να φανεί κατά πόσον και αυτός ο προγραµµατισµός θα
τηρηθεί, καθώς η συγκεκριµένη τελετή µέχρι στιγµής έχει αλλάξει τρεις φορές ηµεροµηνία και σχεδιασµό.
Να σηµειωθεί ότι η τρέχουσα διευθέτηση έχει και µια «ποιοτική» διαφορά: στην υπογραφή την Παρασκευή
το απόγευµα στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν προσκληθεί να παραστούν οι υπουργοί Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλωτος
και Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουµπλής. Στον έως χθες το πρωί προγραµµατισµό, πάντως, που προέβλεπε
την υπογραφή στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόµενο να παραστεί και ο πρωθυπουργός. Οµως
το πρόγραµµά του είναι πλήρες.
H Alpha Bank στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link
Την προσέλκυση επενδυτών ως βασική προϋπόθεση για την επανένταξη της Ελλάδας σε βιώσιµη πορεία
ανάπτυξης, υπογράµµισε ο γενικός διευθυντής και CFO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, µιλώντας στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. «Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών», σηµείωσε ο κ. Ψάλτης,
«είναι πολύ σηµαντικός για τη διευκόλυνση εισροής επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, µέσω της
συµµετοχής τους στην επιτυχή αναδιάρθρωση των βιώσιµων επιχειρήσεων».
Τις 13.835 έφθασαν οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό µηχανισµό
Στοιχεία για την πορεία της εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών παρουσίασε ο ΟΠΕΜΕΔ κατά τη διάρκεια
συνάντησης εργασίας που διοργανώθηκε στο αµφιθέατρο του ΤΕΕ. 13.835 αιτήσεις βρίσκονται σε αρχικό
στάδιο, 2.202 αιτήσεις βρίσκονται στη φάση της επιλεξιµότητας, ενώ από τις 339 αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί, οι 116 βρίσκονται σε διµερή διαπραγµάτευση και 223 σε διαπραγµάτευση µε πολλαπλούς
πιστωτές. Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 112 και 36 είναι στο στάδιο της έναρξης διαπραγµάτευσης
µε πολλαπλούς πιστωτές. Ολοκληρωµένες επιτυχώς είναι µόνο τρεις αιτήσεις.
Λιτή, αλλά αρκούντως περιεκτική απάντηση
Σε έξι µόνο γραµµές «άδειασε» κανονικά ο Σύνδεσµος Αµερικανών Στατιστικολόγων τη Ζωή Γεωργαντά
και τον Νίκο Λογοθέτη, πρώην µέλη του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ, που του έστειλαν επιστολή διαµαρτυρόµενοι για
τη στάση του στη γνωστή υπόθεση του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου. «Διαβάσαµε
προσεκτικά το γράµµα σας και δεν βρήκαµε ούτε µία απόδειξη για τεχνητή διόγκωση του ελλείµµατος του
2019. Αυτό και πολλές ακόµη προβληµατικές δηλώσεις στο γράµµα σας εγείρουν σηµαντικά ερωτήµατα για
την ηθική και την ακεραιότητα των ισχυρισµών σας», απάντησαν οι Αµερικανοί.
Απόλαυσε τζαζ και τέχνη στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος
Μια χαρά τα είπε, µαθαίνουµε, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στους συνέδρους του
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Εβαλε στην άκρη το αριστερό του προφίλ και µίλησε µε ενθουσιασµό –και τα
γνωστά τέλεια αγγλικά του– για επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις. «Πήραµε το κόστος να ξεµπλέξουµε την
επένδυση στο Ελληνικό. Θα είναι κρίµα να πάρουµε και το κόστος να µη γίνει η επένδυση», είναι ένα
χαρακτηριστικό απόσπασµα όσων είπε. Γενικά, ο υπουργός φαίνεται πως χαλάρωσε στη Νέα Υόρκη. Πήγε
σε τζαζ κλαµπ –και το ευχαριστήθηκε– πήγε και στο περίφηµο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, όπου
εθεάθησαν και οι τραπεζίτες Νίκος Καραµούζης και Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Χθες το απόγευµα χτύπησε
και το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης της Wall Street, αφού είχε προηγηθεί η ειδική εκδήλωση «Ηµέρα
της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». Αχ, αυτός ο άτιµος ο καπιταλισµός!
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Ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα η Amerra Capital
Μοναδικά συγ κριτικά πλεονεκτήµατα γ ια Ελλάδα - ιχθυοκαλλιέργ ειες. Τι δήλω σε ο Thor Talseth, Managing Director

Ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα δηλώνει η Amerra Capital - βασικός µέτοχος του οµίλου
Ανδροµέδα - όπως δήλωσε ο ίδιος ο Managing Director, κ. Thor Talseth κατά τη διάρκεια του φετινού 19
ετησίου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη
Διαβάστε αναλυτικά: Έτοιµη για την εξαγορά Νηρέα - Σελόντα η Ανδροµέδα
Όπως σηµείωσε, µεταξύ άλλων:
«Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην Ελλάδα.
Η άποψή µας είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας
επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, οι πολιτικές / ρυθµιστικές αρχές, η τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να
συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η AMERRA που αποτελεί τον κύριο µέτοχο του Οµίλου Ανδροµέδα θα συµβάλλει ενεργά και θα επενδύσει
σε αυτή τη διαδικασία.»
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Talseth (Amerra Capital): Μοναδικά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας
στις ιχθυοκαλλιέργειες
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«Ηµέρα της Ελλάδας» στη Wall Street
Eιδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσαν το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link, στο πλαίσιο του 19ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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Official Dinner and Leadership Award at Capital Link Forum on Greece
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«Ανήρτησαν» την Ελληνική σηµαία στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link
διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένος από την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director της Capital Link.

Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.

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

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

Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα
της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.

Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.

Ο Ελληνας υπουργός Οικονοµικών σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο
Χρηµατιστήριο χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί.

Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια
ελληνική σηµαία να κυµατίζει.

Δείτε το βίντεο:
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Όταν ο Τσακαλώτος «έκλεισε» την Wall Street (pics & vid)
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησε την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το
Χρηµατιστήριο σε συνεργασία µε την Capital Link.
Η Τρίτη ήταν «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» όπου έλαβε χώρα επίσηµη δεξίωση
προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο
NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώθηκε την προηγούµενη ηµέρα στην Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο του εορτασµού το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall
Street και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
O υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
υπουργείου Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Σύµφωνα µε ενηµέρωση της Capital Link, η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή
τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές.

http://www.insider.gr/
Publication date: 13/12/2017 13:22
Alexa ranking (Greece): 338
http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/69924/o-eykleidis-tsakalotos-htypa-koydo...

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος χτυπά το κουδούνι της Wall Street (pics & vid)
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης χτύπησε την Τρίτη ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το
Χρηµατιστήριο σε συνεργασία µε την Capital Link.
Η Τρίτη ήταν «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» όπου έλαβε χώρα επίσηµη δεξίωση
προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο
NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώθηκε την προηγούµενη ηµέρα στην Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο του εορτασµού το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall
Street και εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
O υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
υπουργείου Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Σύµφωνα µε ενηµέρωση της Capital Link, η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή
τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;

Ο Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO της Fairfax, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του
πολιτικού κινδύνου και ποντάρει στο Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι οι επενδυτές έχουν
βάλει στα «ραντάρ τους» την Ελλάδα, και η UBS εντάσσει τα ελληνικά οµόλογα στις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018».
Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα των διεθνών επενδυτών µε την Ελλάδα – πρόκειται
για την, συνήθη και κυνική, αποτίµηση κινδύνων και ευκαιριών που κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την
αποτίµηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται χαµηλό πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο
και µεγάλα περιθώρια επενδυτικών κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι στα ελληνικά οµόλογα τις
τελευταίες ηµέρες.
Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;

Το ράλι των οµολόγων
Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων έπεσαν χθες στο χαµηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση των δεκαετών τίτλων έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η
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συνολική πτώση στο τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα διετή οµόλογα η απόδοση χθες
διαµορφώθηκε στο 2,15% από το 2,4% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2010.
Ολοκληρώνοντας την εικόνα το περίφηµο spread – η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών
οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών – υποχώρησε στις 407 µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο
επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει µε την Ελλάδα», είναι η ανάγνωση που
κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η οικονοµία της Ελλάδας εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο
χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα
έχει καταγράψει τρία συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά µετά την κρίση. Η ανεργία,
αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί από το ρεκόρ του
28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους, σταθεροποιήθηκαν και
αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015».
Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στην
Νέα Υόρκη, µε τους αναλυτές της Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά
οµόλογα ως την επένδυση µε τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το 2018.
Η Deutsche Bank
Είναι µια λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
παραµένουν υψηλές και υπόσχονται µεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι
επενδυτές είναι χαµηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει πλέον φως στην άκρη του τούνελ»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έκθεσή της η Deutsche Bank.
Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική του οδικού χάρτη που
διαµορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονοµία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά το βασικό σενάριο της
Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι µε µια απολύτως «καθαρή»
έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική έξοδο» – ήτοι, µε µια συµφωνία µε τους δανειστές που δεν θα
περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή και νέο Μνηµόνιο, θα βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι» ρευστότητας, και
θα προβλέπει συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής ήπια εποπτεία.
Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον της
Deutsche Bank, δεν θα µετάσχει τελικώς χρηµατοδοτικά στο πρόγραµµα αίροντας µεγάλος µέρος της
πίεσης για δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας στην κατεύθυνση της τόνωσης της
ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερµανικής τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα
παίξει η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτηµα της µείωσης του χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση
της εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την
ελληνική κυβέρνηση σε έναν κοµβικό και άµεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις
αγορές.
Νέα επταετής έκδοση
Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες στις οποίες ποντάρει η ελληνική
πλευρά προκειµένου να χτίσει το λεγόµενο «µαξιλάρι» ρευστότητας που θα της επιτρέψει να τελειώσει το
πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε, µε τις τελευταίες πληροφορίες που δηµοσιεύει η
επίσης γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο και,
συνολικά, σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι µε στόχο την άντληση 6 δις ευρώ.
Share
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Η στιγµή που ο Τσακαλώτος χτυπά το καµπανάκι της Wall Street (βίντεο)
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα
της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε επαφές µε
διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας υπουργός Οικονοµικών σήµανε στις 15.45 (ώρα
ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο
Χρηµατιστήριο χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το
σφυρί.
Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια
ελληνική σηµαία να κυµατίζει.

Δείτε το βίντεο:
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Ο Τσακαλώτος χτυπάει το καµπανάκι στη Wall Street (video)
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Δείτε την συνέχεια ΕΔΩ!
Open Standard Media Player version 0.09
Built by Alethia Inc.
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Η Ενέργεια στο επίκεντρο του 19ου Ετήσιου "Capital Link Invest in Greece Forum"
στη Ν. Υόρκη
Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1350 άτομα, πραγματοποιήθηκε «19ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum» πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11
Δεκεμβρίου, 2017, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες και οργανισµούς.
Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, και το Κυβερνητικό
πρόγραμμα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσμών εμφανίζονται
μαζί σε συνέδριο και μάλιστα στο εξωτερικό για να τιμήσουν την Ελλάδα, παράλληλα συμμετείχαν 2
Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 7 Διεθνείς
Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστημικές Ελληνικές Τράπεζες και σημαντικό κυβερνητικό επιτελείο. Ένα από
τα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του συνεδρίου αναπτύχθηκε από τους συμμετέχοντες στο
πάνελ: GREECE AS AN ENERGY GATEWAY. Διαβάστε παρακάτω τις σχετικές τοποθετήσεις των κκ. Γ.
Στεργιούλη (ΕΛΠΕ) και Μ. Παναγιωτάκη (ΔΕΗ):
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο
Capital Link με θέμα την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, επεσήμανε τις θετικές προοπτικές που
ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση
(ΤΑΡ, IGB, ITGI, Poseidon), καθώς και από την αναβάθμιση του αποθηκευτικού και διαμετακομιστικού
δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος στον τομέα της Ε&Π υδρογονανθράκων
στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές στο Ιόνιο και την
Κρήτη. Η συμβολή αυτών των έργων, προστιθέμενη στο εύρωστο δυναμικό του εγχώριου τομέα διύλισης
θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την
Ελλάδα σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη.
Ο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. τόνισε: «Οι εξελίξεις
στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα είναι ραγδαίες. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον.
Η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της
σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση καθώς και την
ανάδειξής της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά. Για το σκοπό αυτό, διερευνούμε επενδύσεις σε
επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε
την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής μέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων»
µετρητών.
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται επίσης για τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση».
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Άµεσα οφέλη στην αγορά οµολόγων - έµµεσα ενίσχυση των επενδύσεων
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα βρίσκεται σήµερα το απόγευµα στην Αθήνα ύστερα
από την 4ήµερη αποστολή στη Νέα Υόρκη, όπου είχε την ευκαιρία να καταγράψει το κλίµα που επικρατεί
αυτή τη στιγµή για την Ελλάδα.
Από την έντυπη έκδοση
Άµεσα οφέλη κατ’ αρχήν στην αγορά οµολόγων και σε δεύτερο χρόνο στην ενίσχυση των επενδύσεων,
χωρίς την οποία δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης το 2018, περιµένει η κυβέρνηση από το
κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα βρίσκεται σήµερα το απόγευµα στην Αθήνα ύστερα
από την 4ήµερη αποστολή στη Νέα Υόρκη, όπου είχε την ευκαιρία να καταγράψει το κλίµα που επικρατεί
αυτή τη στιγµή για την Ελλάδα. Η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την 3η αξιολόγηση,
η διαφαινόµενη προοπτική επιτυχούς κλεισίµατος του 3ου µνηµονίου, αλλά και οι διασφαλίσεις των
Ευρωπαίων ότι η Ελλάδα δεν θα αφεθεί να αντιµετωπίσει µόνη της τις αγορές µετά τις 20 Αυγούστου
έχουν συµβάλει στη βελτίωση του κλίµατος για τη χώρα µας. Χθες, καταγράφηκε µια ακόµη αποκλιµάκωση
στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων: η απόδοση του 10ετούς οµολόγου υποχώρησε στο 4,3%, µε
αποτέλεσµα να διατηρείται στα προ µνηµονίου επίπεδα, ενώ η απόδοση του 2ετούς οµολόγους έπεσε στο
2,15%.
Αν αυτή η τάση αποκλιµάκωσης συνεχιστεί και το επόµενο διάστηµα, η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις
αγορές, αυτή τη φορά όχι για να αναχρηµατοδοτηθεί υφιστάµενο χρέος αλλά για να αντληθεί «φρέσκο
χρήµα», θα έρθει πιο κοντά στον χρόνο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ζήτηση για την αγορά ελληνικών
οµολόγων είναι αρκετά µεγάλη -δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν και πολλά οµόλογα διεθνώς που να
προσφέρουν αυτή τη στιγµή αποδόσεις άνω του 4%-, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε νέες εκδόσεις της
τάξεως των 3-5 δισ. ευρώ ακόµη και µέσα στον Ιανουάριο. Ο ελληνικός προγραµµατισµός προβλέπει να
γίνουν τουλάχιστον τρεις εκδόσεις µέχρι τον Αύγουστο του 2018. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Ελλάδα,
πάντως, θα συµφωνηθούν και µε τους δανειστές, οι οποίοι θέλουν να έχουν λόγο όσον αφορά τον νέο
δανεισµό της χώρας, δεδοµένου ότι όποια και αν είναι η αποκλιµάκωση των αποδόσεων το επόµενο
διάστηµα, το κόστος για την Ελλάδα θα είναι σαφώς υψηλότερο συγκριτικά µε αυτό των δανείων του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης.
Όπως έγινε γνωστό, κατά την 4ήµερη παραµονή του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε εκπροσώπους πολλών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων,
µεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: Bluecrest , Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital,
Waterwheel Capital, Graham Capital, Greylock. Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti, American Century, Caxton,
Goldentree, Marathon Asset Management, Prudential, Smithcove Capital και Goldentree.
Εξίσου κρίσιµη -ενδεχοµένως και κρισιµότερη- είναι η ανάγκη για εξασφάλιση άµεσων επενδύσεων. Το
θετικό κλίµα που διαφάνηκε στο συνέδριο του Capital Link, όµως, θα πάρει καιρό για να φανεί αν θα
µετουσιωθεί σε νέο επενδυτικό χρήµα. Τόσο ο πρωθυπουργός µε το µήνυµά του όσο και οι υπουργοί που
µίλησαν στο συνέδριο απηύθυναν το σχετικό επενδυτικό προσκλητήριο, γνωρίζοντας ότι ο στόχος για
ανάπτυξη 2,5% το 2018 δύσκολα θα επιτευχθεί αν δεν υπάρξουν άµεσες επενδύσεις, εγχώριες και ξένες.
Όπως προκύπτει και από τον κρατικό προϋπολογισµό του 2018, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου θα πρέπει να αυξηθεί κατά 11,4% το 2018 έναντι 5,1% που είναι ο στόχος για αύξηση φέτος.
Ένας στόχος ο οποίος είναι αµφίβολο αν θα επιτευχθεί, καθώς στο 9µηνο η ΕΛΣΤΑΤ έχει καταγράψει
αρνητικό πρόσηµο στον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου.
«Η συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του
προγράµµατος», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντοµπρόβσκις µιλώντας σε
Έλληνες δηµοσιογράφους, στο περιθώριο της Συνόδου One Planet για την κλιµατική αλλαγή που
πραγµατοποιείται στο Παρίσι.
Ο κ. Ντοµπρόβσκις εµφανίστηκε αισιόδοξος για ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και για την
επίτευξη του στόχου για το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα.
Υπογράµµισε ότι «τα πράγµατα βρίσκονται στον σωστό δρόµο» για την υλοποίηση των προαπαιτούµενων
για την τρέχουσα αξιολόγηση. «Βλέπουµε ότι η Ελλάδα πετυχαίνει και µάλιστα υπερβαίνει τους
δηµοσιονοµικούς της στόχους και φαίνεται ότι θα επιτύχει τον στόχο για δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 3,5%
του ΑΕΠ το 2017», υπογράµµισε ο Λετονός επίτροπος.
«Παρατηρούµε ισχυρή προσήλωση και µια πολύ εποικοδοµητική στάση από πλευράς της ελληνικής
κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό θα έλεγα ότι είναι πιθανό να ολοκληρώσουµε γρήγορα την τρίτη
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αξιολόγηση».
Για το κατά πόσο είναι εφικτή η «καθαρή έξοδος» της Ελλάδας από το πρόγραµµα που λήγει τον Αύγουστο
του 2018, ο κ. Ντοµπρόβσκις είπε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα ανοίξουν το θέµα αυτό µετά το πέρας της
αξιολόγησης.
Όσον αφορά το πού βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους, ο
αντιπρόεδρος της Κοµισιόν ανέφερε µόνο ότι «πριν από τη λήξη του προγράµµατος θα ανοίξει η συζήτηση
για τα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους σε βραχυπρόθεσµο και µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα».
Προϋπολογισµός: Κόντρα διαρκείας
Οι προοπτικές της χώρας µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, αλλά και το
µίγµα της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, αναδείχθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης χθες
στη Βουλή κατά τη δεύτερη ηµέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού του 2018.
Τα αποτελέσµατα της κυβερνητικής πολιτικής υπερασπίστηκε πρώτος χθες στη Βουλή ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ Δηµήτρης Λιάκος, ο οποίος τόνισε ότι οι θυσίες των πολιτών «πιάνουν τόπο» και
υπογράµµισε ότι µε τον προϋπολογισµό του 2018 ολοκληρώνεται ο ιστορικός κύκλος µιας επώδυνης
περιόδου οικονοµικής και κοινωνικής αναδίπλωσης για τη χώρα. «Η συστηµατική προσπάθεια των
τελευταίων ετών, µε στόχους την ανάταξη της οικονοµίας, τον περιορισµό των συνεπειών της κρίσης και
τη βελτίωση του κοινωνικού κράτους, αποδίδει πλέον καρπούς» ανέφερε και υπογράµµισε το κλείσιµο της
3ης αξιολόγησης «µε θετικούς όρους για τις ελληνικές θέσεις». Διαβεβαίωσε, µάλιστα, ότι η κυβέρνηση
θέλει να κλείσει µε τον ίδιο θετικό τρόπο και την 4η αξιολόγηση, την αξιολόγηση δηλαδή που θα είναι η
τελευταία του προγράµµατος. Ο εκ των επικεφαλής της ελληνικής διαπραγµατευτικής οµάδας ξεκαθάρισε
επίσης ότι η πώληση λιγνιτικών µονάδων είναι το αποτέλεσµα της συµφωνίας µε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού της Κοµισιόν, έπειτα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη χρήση λιγνίτη
και από άλλους συµµετέχοντες στην αγορά. «Αυτό σηµαίνει ότι η χώρα θα είχε την υποχρέωση να
εναρµονιστεί ανεξάρτητα αν ήµασταν σε πρόγραµµα ή όχι» σηµείωσε.
Στον αντίποδα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι ψεύδεται σχετικά µε την
«καθαρή έξοδο» από τα µνηµόνια και της καταλόγισαν ότι συνεχίζει την πολιτική της υπερφορολόγησης
επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τη µεσαία τάξη. Η Νίκη Κεραµεώς της Ν.Δ. µίλησε για «συνειδητή επιλογή της
κυβέρνησης» να φτωχοποιήσει τη µεσαία τάξη. Εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ο Γιάννης
Μανιάτης χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «τζάµπα απελευθερωτή».
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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ΣΥΡΙΖΑ - Απ' τα ντούλια του Τσίπρα έως τα καµπανάκια του Τσακαλώτου,
ΧΙΛΙΕΣ κωλοτούµπες δρόµος - VIDEO
Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και, όπως
σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν από τρία χρόνια, στις 29
Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.
Τρία χρόνια μετά τα «νταούλια», ο Τσακαλώτος χτύπησε το καμπανάκι της Wall
Street
Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης εν μέσω επευφημιών και χειροκροτημάτων ο υπουργός
Οικονομικών χτύπησε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης το καμπανάκι της λήξης στη Wall Street. Την
ώρα εκείνη στα matrix της αίθουσας των συναλλαγών κυμάτιζε μια ψηφιακή απεικόνιση της γαλανόλευκης
να κυµατίζει.
Δείτε το VIDEO

Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και, όπως
σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον μόλις πριν από τρία χρόνια, στις 29
Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάμεικτα συναισθήματα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
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Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών είχε διήμερο επαφών με παράγοντες των αγορών και
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών με στόχο να ζεστάνει το κλίμα για τις επόμενες απόπειρες δανεισμού
της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο
στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Στο ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής της Κομισιόν στο Κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο, προανήγγειλε
μεταρρυθμίσεις και μετά τη λήξη του μνημονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασμένη εβδομάδα
στην Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις».
Το μήνυμα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσμεύσεων
µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες μέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) μετά τη λήξη του τρέχοντος μνημονίου.
Πρόκειται για το πρόγραμμα με την ονομασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαμβάνει χρηματοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράμματα του ΔΝΤ με στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδομένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη μετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει μία «υβριδικό πρόγραμμα» μετά το τρίτο μνημόνιο το οποί θα
συνδέει νέες μεταρρυθμίσεις με το σταδιακό «ξεκλείδωμα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα μπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόμενη μέρα που θα διαπραγματευτεί η Ελλάδα με τους θεσμικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.

Αργύρης Παπαστάθης
protothema
Πόσο πιό ΡΕΖΙΛΙ µπορεί να γίνει ένας πρωθυπουργός; ΠΟΣΟ;
Δείτε τα VIDEO

http://politika-gr.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2017 12:35
Alexa ranking (Greece): 6017
http://politika-gr.blogspot.gr/2017/12/video_13.html

http://www.rizopoulospost.com/
Publication date: 13/12/2017 12:34
Alexa ranking (Greece): 2166
http://www.rizopoulospost.com/adilwta-h-adespota/

Αδήλωτα… ή αδέσποτα;
Γράφει ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, χαρακτήρισε ως εξαιρετικώς επιτυχηµένη τη ρύθµιση για την εθελοντική
αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων επειδή απέφερε φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων.
Βεβαίως, τα αδήλωτα εισοδήµατα είναι πολλά δισεκατοµµύρια, εντός και -κυρίως- εκτός Ελλάδος. Έσοδα
ύψους 711 εκατοµµυρίων είναι απλώς αστειότητα σε σχέση µε αυτά που θα είχαµε αποκοµίσει από µια
ριζοσπαστική λύση, όπως µια πλήρης αµνηστία µε µόνη υποχρέωση την αγορά οµολόγων µιας νέας
αναπτυξιακής-επενδυτικής τραπέζης, όπως σε ανύποπτο χρόνο έχω προτείνει.
Δυστυχώς, είναι µάλλον αργά για µια τέτοια έξυπνη και αληθώς αναπτυξιακή επιλογή. Πλέον, µετά τις
πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας -που απαγορεύουν την διαρκή παράταση του
ορίου παραγραφής- εξέλιπε κάθε κίνητρο για «νοµιµοποίηση» αδήλωτων («µαύρων» ή όχι µικρή σηµασία
έχει…) εσόδων.
Στο βωµό του λαϊκισµού, της ιδεοληψίας και της ανικανότητος τόσο η παρούσα όσο και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις έχασαν µια µοναδική ευκαιρία να επαναφέρουν στη χώρα πολύτιµα κεφάλαια και να
επανεκκινήσουν την οικονοµία αξιοποιώντας τις δικές µας εθνικές δυνάµεις!
Με τις υγείες µας και ας χαιρόµαστε µαζί µε τον µονίµως γελαστό κ. Πιτσιλή…
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Επαφές Τσακαλώτου στη Ν. Υόρκη-Συζήτηση για το προϋπολογισµό στη Βουλή
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ο κεντρικός οµιλητής σήµερα στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη µε τίτλο «Επενδύστε στην Ελλάδα». Ο υπουργός θα έχει
συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Εν τω µεταξύ ξεκινά στην ολοµέλεια της Βουλής η
συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 που είναι προγραµµατισµένο να ψηφισθεί στις 19 Δεκεµβρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος συµµετέχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Μετά την οµιλία του θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 15.40 µ.µ
στον χώρο του συνεδρίου.
Αύριο. Τρίτη 12 Δεκεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών θα παρευρεθεί στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στις 15.45 µ.µ. ο κ. Τσακαλώτος θα κληθεί να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδώ!
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Η χάρη της Ελλάδας έφτασε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης!

Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime
Holdings,Tsakos Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους
τους: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN
SACHS, HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL
STABILITY FUND, INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA,
LEVANT PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS,
ZEPOS & YANNOPOULOS.
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«Ηµέρα της Ελλάδος» στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»,
διοργάνωσαν το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link, στο πλαίσιο του 19ου
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Ο Τσακαλώτος χτυπάει το καµπανάκι στη Wall Street (video)
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική
εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε
η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;...

Ο Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων
και CEO της Firefox, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του
πολιτικού κινδύνου και ποντάρει στο...
Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι οι
επενδυτές έχουν βάλει στα «ραντάρ τους» την
Ελλάδα, και η UBS εντάσσει τα ελληνικά οµόλογα στις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018».
Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα των διεθνών
επενδυτών µε την Ελλάδα – πρόκειται για την, συνήθη και κυνική,
αποτίµηση κινδύνων και ευκαιριών που κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την
αποτίµηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται
χαµηλό πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο και µεγάλα περιθώρια επενδυτικών
κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι στα ελληνικά οµόλογα τις
τελευταίες ηµέρες.
Το ράλι των οµολόγων
Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
έπεσαν χθες στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση
των δεκαετών τίτλων έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η
συνολική πτώση στο τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα
διετή οµόλογα η απόδοση χθες διαµορφώθηκε στο 2,15% από το 2,4%
επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2010. Ολοκληρώνοντας
την εικόνα το περίφηµο spread – η διαφορά απόδοσης των δεκαετών
ελληνικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών – υποχώρησε
στις 407 µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο επίπεδό του από τον
Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει µε την
Ελλάδα», είναι η ανάγνωση που κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό
το ράλι και εξηγεί: «Η οικονοµία της Ελλάδας εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και
εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού
κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα
έχει καταγράψει τρία συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη
φορά µετά την κρίση. Η ανεργία, αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά
υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί από το ρεκόρ του 28%. Οι
τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους,
σταθεροποιήθηκαν και αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2015».
Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link στην Νέα Υόρκη, µε τους αναλυτές της
Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά οµόλογα
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Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά οµόλογα
ως την επένδυση µε τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το 2018.
Η Deutsche Bank
Είναι µια λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν υψηλές και υπόσχονται
µεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι επενδυτές
είναι χαµηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει πλέον φως στην
άκρη του τούνελ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έκθεσή της η
Deutsche Bank.
Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική του
οδικού χάρτη που διαµορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονοµία, όσο
και για τους επενδυτές: Κατά το βασικό σενάριο της Deutsche Bank, η
Ελλάδα θα βγει από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι µε µια
απολύτως «καθαρή» έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική έξοδο» - ήτοι, µε µια
συµφωνία µε τους δανειστές που δεν θα περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή
και νέο Μνηµόνιο, θα βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι» ρευστότητας,
και θα προβλέπει συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής ήπια
εποπτεία.
Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ,
κατά την εκτίµηση τουλάχιστον της Deutsche Bank, δεν θα µετάσχει
τελικώς χρηµατοδοτικά στο πρόγραµµα αίροντας µεγάλος µέρος της
πίεσης για δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας
στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερµανικής
τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα παίξει η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο
ζήτηµα της µείωσης του χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση
της εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς
επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση σε έναν
κοµβικό και άµεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής
στις αγορές.
Νέα επταετής έκδοση
Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες
στις οποίες ποντάρει η ελληνική πλευρά προκειµένου να χτίσει το
λεγόµενο «µαξιλάρι» ρευστότητας που θα της επιτρέψει να τελειώσει το
πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε, µε τις τελευταίες
πληροφορίες που δηµοσιεύει η επίσης γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα
γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο και, συνολικά,
σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι µε στόχο
την άντληση 6 δις ευρώ...
Πηγή:tvxs.gr
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ΑΑΔΕ: Εισπράξαµε 711 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη
εισοδηµάτων
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η παροιµία, η οποία φαίνεται ότι βρήκε την απόλυτη εφαρµογή της στη
διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων, αν λάβει κανείς υπόψιν τα στοιχεία
που δηµοσιοποίησε ο Γ. Πιτσιλής επί αµερικανικού εδάφους.
Μιλώντας στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήµανε ότι - αν και το
πλαίσιο της αυτοσυµµόρφωσης ήταν πολύ λιγότερο ελκυστικό από αντίστοιχες ρυθµίσεις του πρόσφατου
παρελθόντος - έχει αποδώσει 711 εκατ. ευρώ- εννοώντας προφανώς βεβαίωση πρόσθετων φόρων- λόγω
του φόβητρου των νέων τεχνικών ελέγχου.
Επί της ουσίας, αν και οι συντελεστές των πρόσθετων φόρων έφταναν σε διπλάσια επίπεδα από εκείνους
της αντίστοιχης χρήσης, χιλιάδες φορολογούµενοι έσπευσαν να αποκαλύψουν εισοδήµατα που είχαν
αποκρύψει, γνωρίζοντας ότι πλέον είναι εφικτοί οι έλεγχοι και στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασµών, µε
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες.
Ο Γ. Πιτσιλής υποσχέθηκε ότι και το 2018 οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στην ίδια κατεύθυνση ήτοι µε την
ανάπτυξη έµµεσων τεχνικών για όσους τηρούν ανακριβώς τα φορολογικά τους βιβλία (απόκρυψη
εισοδηµάτων), µε την ανάπτυξη ενός µοντέλου που θα βασίζεται σε κριτήρια επικινδυνότητας, όπως αυτά
θα καθορίζονται από το γενικότερο προφίλ των ελεγχόµενων, µε την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών
που καταφτάνουν από εγχώριες και διεθνείς πηγές (ανταλλαγή πληροφοριών), µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (x- rays) για τα αγαθά που διακινούνται µέσω της χώρας, αλλά και µε την ανάπτυξη
λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση προϊόντων.
Πηγή: www.iefimerida.gr
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Capital Link: Ευθυγραµµισµένες µε τους δείκτες της Wall Street οι ναυτιλιακές
µετοχές

Αρνητικές ήταν οι αποδόσεις για τους ναυτιλιακούς δείκτες, καθώς πέντε εκ των επτά δεικτών έκλεισαν
στο κόκκινο
Στα ίδια επίπεδα µε τους δείκτες της Wall Street διαπραγµατεύτηκαν οι ναυτιλιακές µετοχές
της Wall Street την περασµένη εβδοµάδα.
Ο δείκτης Capital Link Maritime σηµείωσε άνοδο 0,61%, έναντι ανόδου 0,35% για τον S&P 500, +0,4% για τον
Dow Jones και -0,11% για τον Nasdaq.
Αρνητικές ήταν οι αποδόσεις για τους ναυτιλιακούς δείκτες, καθώς πέντε εκ των επτά δεικτών έκλεισαν
στο κόκκινο.
Τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο LNG (+1,45%), ενώ τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψε ο Mixed Index (3,9%).
Οι δείκτες Baltic κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, καθώς µόλις δύο από τους επτά δείκτες έκλεισαν την
εβδοµάδα µε πτώση.
Τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο δείκτης Panamax (+6,19%), ενώ τη µεγαλύτερη πτώση ο δείκτης Dirty
Tanker (-0,73%).
Οι µερισµατικές αποδόσεις

Ποιες µετοχές επιλέγει η Capital Link

www.worldenergynews.gr
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Veto των θεσµών στο Υπερταµείο - Εντολή να µην πουληθούν οι ΔΕΚΟ, «να
εξυγιανθούν για να βγάλουν κέρδη»

Η αποκαλυπτική οµιλία Αικατερινάρη στο Road Show της Capital Link για το µοντέλο µετασχηµατισµού των
ΔΕΚΟ
Μπορεί η Ελληνική Εταιρία Συµµετοχών και Περιουσίας γνωστή και ως Υπερταµείο να
θεωρείται ότι θα αποκτήσει σηµαντικά ποσοστά 16 ΔΕΚΟ εκ των οποίων οι 3 εισηγµένες
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) µε σκοπό να τα πουλήσει αλλά τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Σύµφωνα µε πληροφορίες το µήνυµα που έχει σταλεί από κορυφαία στελέχη της τρόικας στο Υπερταµείο
είναι πως πλέον ο ρόλος του δεν είναι να πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν στον έλεγχό του αλλά να τις
εκσυγχρονίσει και να βγάλει κέρδη που θα αποπληρώνουν το χρέος αλλά θα χρησιµοποιούνται για
επενδύσεις.
Μάλιστα το µήνυµα ήταν απολύτως σαφές ότι δεν επιτρέπεται να γίνει καµία πώληση των συµµετοχών σε
ΔΕΚΟ από το Υπερταµείο αν προηγουµένως δεν υπάρξει έγκριση άνωθεν.
Ουσιαστικά πρόκειται για µια νέα εξέλιξη που ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο για τον οποίο θεωρητικά
ιδρύθηκε το Υπερταµείο. Έτσι οι µόνες συµµετοχές οι οποίες πρόκειται να πουληθούν είναι εκείνες που ήδη
έχουν µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο ουσιαστικά αναµένεται να κλείσει τον κύκλο του γύρω στο
2020.
Ο νέος ρόλος του Υπερταµείου ουσιαστικά αποκαλύφθηκε από τη Διευθύνουσα Σύµβουλό του κα Ράνια
Αικατερινάρη στο 19ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link που διεξήχθη τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Η κα Αικατερινάρη µιλώντας ενώπιον µεγάλων θεσµικών επενδυτών ανέφερε ότι «Η ίδρυση της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει
ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών.
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας».
Ουσιαστικά δηλαδή η κα Αικατερινάρη περιέγραψε το γεγονός ότι ο ρόλος του ταµείου είναι
διαχειριστικός στην περιουσία του Δηµοσίου.
Μάλιστα κατέστησε εµµέσως πιο ξεκάθαρο ότι το Υπερταµείο δεν θα πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν
στον έλεγχό του αναφέροντας ότι οι βασικοί του στόχοι είναι:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη του,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης, γ) να ενισχύει
την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
Ουσιαστικά δηλαδή η Διευθύνουσα Σύµβουλος του Υπερταµείου περιέγραψε ένα Ταµείο που όχι µόνο θα
έχει στόχο να κερδίζει για λογαριασµό του Δηµοσίου από τη διαχείριση της περιουσίας του αλλά
ταυτόχρονα κατά ποσοστό 50% να πραγµατοποιεί το ίδιο επενδύσεις.
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Υπό αυτές τις συνθήκες το ερώτηµα είναι τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε πραγµατικά το Ταµείο µε ένα
άλλο µοντέλο διαχείρισης των ΔΕΚΟ να φέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος και να µην λειτουργήσει ως
νέος Οργανισµός Ανασυγκρότησης Eπιχειρήσεων υπό άλλη µορφή. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διοίκηση του
ιδίου του Ταµείου αλλά και από τις τυχόν παρεµβάσεις της τρόικας και της κυβέρνησης.
Τα στελέχη του Ταµείου πάντως έχουν καλά βιογραφικά από τη θητεία τους στον ιδιωτικό τοµέα και τις
µεγάλες επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διευθύνουσα Σύµβουλος κα Ράνια Αικατερινάρη ξεκίνησε την καριέρα της
στην Deutsche Bank µε έδρα το Λονδίνο, ενώ δούλεψε ως µηχανικός στην Ελλάδα και τη Δανία καθώς
έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ταυτόχρονα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
από το City University στο Λονδίνο. Πέρα της Deutsche bank έχει διατελέσει στέλεχος µεγάλων τραπεζών
όπως η BNP Paribas και η Eurobank.
Ιδιαίτερη εµπειρία διαθέτει στα ενεργειακά θέµατα καθώς διετέλεσε αναπληρώτρια Διευθύνουσα
Σύµβουλος στη ΔΕΗ αλλά και σε ζητήµατα ελεγκτικής και συµβουλευτικής επιχειρήσεων από τη θητεία της
ως partner στην Ernst & Young.
Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
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Αντί για… νταούλια ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της Wall Street

Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης εν µέσω επευφηµιών και χειροκροτηµάτων ο υπουργός
Οικονοµικών χτύπησε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης το καµπανάκι της λήξης στη
Wall Street. Την ώρα εκείνη στα matrix της αίθουσας των συναλλαγών κυµάτιζε µια ψηφιακή απεικόνιση
της γαλανόλευκης να κυµατίζει.
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Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και,
όπως σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν από τρία χρόνια, στις 29
Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα
χορεύουν.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε… ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.

Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών
και εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για τις επόµενες απόπειρες
δανεισµού της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο
στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Στο ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο, προανήγγειλε
µεταρρυθµίσεις και µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασµένη εβδοµάδα
στην Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις».
Το µήνυµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων
µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
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Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
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Γ. Τζιάλλας-Ε. Κουντουρά σε αναζήτηση επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να
αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που

εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει δηµιουργηθεί
το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί
σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
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Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας συµµετείχε στο 19ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη και µιλώντας στην ειδική ενότητα για
την κτηµαταγορά και τις επενδύσεις, παρουσίασε τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Το Υπουργείο Τουρισµού, επισήµανε, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων τουριστικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ
αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις µαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα
που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται ήδη σηµαντικό
ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων µε σκοπό τη µετατροπή τους και χρήση
τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
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Ο Ε. Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης
των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου.
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Γενναίο κούρεµα σε «κόκκινα» δάνεια βιώσιµων επιχειρήσεων
Το σχέδιο τω ν τραπεζώ ν γ ια αναδιαρθρώ σεις και ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενω ν δανείω ν βιώ σιµω ν επιχειρήσεω ν, καθώ ς και
νοικοκυριώ ν

Στρατηγική αναδιαρθρώσεων και ρυθµίσεων προβληµατικών δανείων, για βιώσιµες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, υιοθετούν οι τράπεζες, στοχεύοντας στη µείωση των NPL’s και των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων. Το πλάνο των τραπεζών προβλέπει γενναίο «κούρεµα» οφειλής, όπως επίσης ευνοϊκές και
µε µακροπρόθεσµο χαρακτήρα ρυθµίσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, από τα οποία εδράζονται τρόπον
τινά, εχέγγυα «εισπραξιµότητας» και οµαλής καταβολής των δόσεων.
Στη φαρέτρα των τραπεζών, προκειµένου να κερδίσουν τη µάχη της µείωσης των ΝPL’s, βρίσκονται και οι
πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δάνειων µε ή χωρίς εξασφαλίσεις.
Οι συστηµικές τράπεζες κινούνται µε γοργούς ρυθµούς προς αυτή την κατεύθυνση και αναµένεται το
επόµενο διάστηµα να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους, που σχετίζεται µε το «κούρεµα» προβληµατικών
δανείων βιώσιµων επιχειρήσεων και νοικοκυριών,
Πλέγµα ευνοϊκών ρυθµίσεων και κινήτρων
Κύρια επιδίωξη, όπως εκφράστηκε από επίσηµα τραπεζικά χείλη, κατά το 19ο ετήσιο Forum της Capital Link,
είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος ευνοϊκών ρυθµίσεων και κινήτρων για τους συνεπείς
καλοπληρωτές και τις επιχειρήσεις µε «σφραγίδα» εισπραξιµότητας.
Το «γενναίο» κούρεµα οφειλής αποτελεί την κορωνίδα των ρυθµίσεων που θα προσφέρουν οι τράπεζες.
Στο «πακέτο» θα περιλαµβάνονται η µείωση επιτοκίου, η παράταση διαρκείας, η λειτουργική
αναδιάρθρωση επιχείρησης, όπως επίσης και η συµφωνία ανταλλαγής χρέους µε µετοχικό κεφάλαιο.
Οι τραπεζίτες ποντάρουν στο «όπλο» των πλειστηριασµών, ενώ παράλληλα όπως επισήµανε στο Forum της
Capital Link, ο CEO του ΤΧΣ M. Czurda, υπάρχει προσδοκία για βελτίωση του νοµικού και φορολογικού
πλαισίου, που θα ενισχύσει σηµαντικά τη προσπάθεια διαχείρισης και εν τέλει µείωση των «κόκκινων»
δανείων.
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Οµιλία του κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, CEO της ΕΛΠΕ στο 19ο Ετήσιο Capital Link
“Invest in Greece” Forum
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Οµιλία του κ. Γρηγόρη Στεργιούλη, CEO της ΕΛΠΕ στο 19ο
Ετήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum
13.12.2017 Διάδοση

Βασικά σημεία παρέμβασης του CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στο 19ο Ετήσιο Capital
Link “Invest in Greece” Forum
«Εφαλτήριο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο τομέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήμερα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link με θέμα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την
βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειμένου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος και αναβαθμισμένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη μεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών μονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).
Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμενόμενη εκτίναξη των επενδύσεων για δημιουργία μονάδων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασμάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναμένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού με την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν. Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασμό με αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη
της Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
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ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, με τα
αναμενόμενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας του Ομίλου στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, στην ενίσχυση των συνεργασιών
του με κρατικούς φορείς πετρελαίου και μεγάλες διεθνείς εταιρείες, στην ανάπτυξη των συμμετοχών που
διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και
στην υλοποίηση προγραμμάτων για τη διαρκή ενσωμάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της
νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραμείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε: «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονομικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδομεί ισχυρές περιφερειακές συμμαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σημαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης και εν μέσω ραγδαίων μετασχηματισμών και δομικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σημαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
καινοτομικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουμε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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“Greek Day” at New York Stock Exchange: Tsakalotos rang “The Closing Bell”
The Securities & Exchange Commission of the United States of America is a major source of capital for the growing
number of Greek interest companies
Within the context of the 19th 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 entitled “Greek Day at NYSE”.

Related

On Tuesday, December 12th, 2017, the New York Stock Exchange (NYSE) held an
official reception in honor of the Greek Delegation, Greek companies listed on the New
York Stock Exchange and companies that participated in the Forum.
The New York Stock Exchange (NYSE) flew the Greek flag on Wall Street and issued
special commemorative medals to honor the members of the Greek Delegation.
This year’s “Greek Day at NYSE” featured Greek Government Officials and executives
representing companies listed in the US stock markets as well as companies that
participated at the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, which held in great
success the previous day.

Eurogroup urges Greece
to act on NPL
management

Greece is planning a 30
Billion Euro debt-swap
exercise

IMF backs down to ECB
pressure on Greek banks’
non…

Source: mignatiou.com

http://www.thousandnews.gr/
Publication date: 13/12/2017 11:04
Alexa ranking (Greece): 3125
http://www.thousandnews.gr/el/koinomia/oikonomia/item/262386-ixires-paremvas...

Ηχηρές παρεµβάσεις των Ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη
Τους στόχους αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι τράπεζες τα επόµενα χρόνια και ιδιαίτερα
µετά το τέλος του προγράµµατος έθεσαν οι Ελληνες τραπεζίτες στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν εκπρόσωσοι και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών και οι οποίοι
φάνηκαν αισιόδοξοι για την «επόµενη µέρα». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και
πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι όποιες επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι «διαχειρίσιµες» για τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως σηµείωσε ο κ. Καραµούζης «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι
και καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από
την πρωτοφανή κρίση µεταξύ των οποίων:
το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα τα οποία µειώνονται.
Παράλληλα, ο κ. Καραµούζης σηµείωσε ότι «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όµως βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας».
Σε επιταχυνόµενη τροχιά εξοµάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σηµαντική
µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού
τοµέα, τόνισε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω κινήσεων
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και µειώνει τη χρηµατοδότησή του από
το ευρωσύστηµα, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου.
Όπως εξήγησε, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης
του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγµατοποίησαν οι νέες
διοικητικές οµάδες των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Πηγή: www.iefimerida.gr
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Άµεσα οφέλη στην αγορά οµολόγων - έµµεσα ενίσχυση των επενδύσεων
Από την έντυπη έκδοση
Άµεσα οφέλη κατ’ αρχήν στην αγορά οµολόγων και σε δεύτερο χρόνο στην ενίσχυση των επενδύσεων,
χωρίς την οποία δύσκολα θα επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης το 2018, περιµένει η κυβέρνηση από το
κλείσιµο της 3ης αξιολόγησης.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα βρίσκεται σήµερα το απόγευµα στην Αθήνα ύστερα
από την 4ήµερη αποστολή στη Νέα Υόρκη, όπου είχε την ευκαιρία να καταγράψει το κλίµα που επικρατεί
αυτή τη στιγµή για την Ελλάδα. Η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για την 3η αξιολόγηση,
η διαφαινόµενη προοπτική επιτυχούς κλεισίµατος του 3ου µνηµονίου, αλλά και οι διασφαλίσεις των
Ευρωπαίων ότι η Ελλάδα δεν θα αφεθεί να αντιµετωπίσει µόνη της τις αγορές µετά τις 20 Αυγούστου
έχουν συµβάλει στη βελτίωση του κλίµατος για τη χώρα µας. Χθες, καταγράφηκε µια ακόµη αποκλιµάκωση
στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων: η απόδοση του 10ετούς οµολόγου υποχώρησε στο 4,3%, µε
αποτέλεσµα να διατηρείται στα προ µνηµονίου επίπεδα, ενώ η απόδοση του 2ετούς οµολόγους έπεσε στο
2,15%.
Αν αυτή η τάση αποκλιµάκωσης συνεχιστεί και το επόµενο διάστηµα, η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις
αγορές, αυτή τη φορά όχι για να αναχρηµατοδοτηθεί υφιστάµενο χρέος αλλά για να αντληθεί «φρέσκο
χρήµα», θα έρθει πιο κοντά στον χρόνο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ζήτηση για την αγορά ελληνικών
οµολόγων είναι αρκετά µεγάλη -δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν και πολλά οµόλογα διεθνώς που να
προσφέρουν αυτή τη στιγµή αποδόσεις άνω του 4%-, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε νέες εκδόσεις της
τάξεως των 3-5 δισ. ευρώ ακόµη και µέσα στον Ιανουάριο. Ο ελληνικός προγραµµατισµός προβλέπει να
γίνουν τουλάχιστον τρεις εκδόσεις µέχρι τον Αύγουστο του 2018. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Ελλάδα,
πάντως, θα συµφωνηθούν και µε τους δανειστές, οι οποίοι θέλουν να έχουν λόγο όσον αφορά τον νέο
δανεισµό της χώρας, δεδοµένου ότι όποια και αν είναι η αποκλιµάκωση των αποδόσεων το επόµενο
διάστηµα, το κόστος για την Ελλάδα θα είναι σαφώς υψηλότερο συγκριτικά µε αυτό των δανείων του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης.
Όπως έγινε γνωστό, κατά την 4ήµερη παραµονή του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε εκπροσώπους πολλών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων,
µεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: Bluecrest , Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital,
Waterwheel Capital, Graham Capital, Greylock. Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti, American Century, Caxton,
Goldentree, Marathon Asset Management, Prudential, Smithcove Capital και Goldentree.
Εξίσου κρίσιµη -ενδεχοµένως και κρισιµότερη- είναι η ανάγκη για εξασφάλιση άµεσων επενδύσεων. Το
θετικό κλίµα που διαφάνηκε στο συνέδριο του Capital Link, όµως, θα πάρει καιρό για να φανεί αν θα
µετουσιωθεί σε νέο επενδυτικό χρήµα. Τόσο ο πρωθυπουργός µε το µήνυµά του όσο και οι υπουργοί που
µίλησαν στο συνέδριο απηύθυναν το σχετικό επενδυτικό προσκλητήριο, γνωρίζοντας ότι ο στόχος για
ανάπτυξη 2,5% το 2018 δύσκολα θα επιτευχθεί αν δεν υπάρξουν άµεσες επενδύσεις, εγχώριες και ξένες.
Όπως προκύπτει και από τον κρατικό προϋπολογισµό του 2018, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου θα πρέπει να αυξηθεί κατά 11,4% το 2018 έναντι 5,1% που είναι ο στόχος για αύξηση φέτος.
Ένας στόχος ο οποίος είναι αµφίβολο αν θα επιτευχθεί, καθώς στο 9µηνο η ΕΛΣΤΑΤ έχει καταγράψει
αρνητικό πρόσηµο στον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου.
«Η συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του
προγράµµατος», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντοµπρόβσκις µιλώντας σε
Έλληνες δηµοσιογράφους, στο περιθώριο της Συνόδου One Planet για την κλιµατική αλλαγή που
πραγµατοποιείται στο Παρίσι.
Ο κ. Ντοµπρόβσκις εµφανίστηκε αισιόδοξος για ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και για την
επίτευξη του στόχου για το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα.
Υπογράµµισε ότι «τα πράγµατα βρίσκονται στον σωστό δρόµο» για την υλοποίηση των προαπαιτούµενων
για την τρέχουσα αξιολόγηση. «Βλέπουµε ότι η Ελλάδα πετυχαίνει και µάλιστα υπερβαίνει τους
δηµοσιονοµικούς της στόχους και φαίνεται ότι θα επιτύχει τον στόχο για δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 3,5%
του ΑΕΠ το 2017», υπογράµµισε ο Λετονός επίτροπος.
«Παρατηρούµε ισχυρή προσήλωση και µια πολύ εποικοδοµητική στάση από πλευράς της ελληνικής
κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό θα έλεγα ότι είναι πιθανό να ολοκληρώσουµε γρήγορα την τρίτη
αξιολόγηση».
Για το κατά πόσο είναι εφικτή η «καθαρή έξοδος» της Ελλάδας από το πρόγραµµα που λήγει τον Αύγουστο
του 2018, ο κ. Ντοµπρόβσκις είπε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα ανοίξουν το θέµα αυτό µετά το πέρας της
αξιολόγησης.
Όσον αφορά το πού βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους, ο
αντιπρόεδρος της Κοµισιόν ανέφερε µόνο ότι «πριν από τη λήξη του προγράµµατος θα ανοίξει η συζήτηση
για τα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους σε βραχυπρόθεσµο και µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα».
Προϋπολογισµός: Κόντρα διαρκείας
Οι προοπτικές της χώρας µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, αλλά και το
µίγµα της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, αναδείχθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης χθες
στη Βουλή κατά τη δεύτερη ηµέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού του 2018.
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Τα αποτελέσµατα της κυβερνητικής πολιτικής υπερασπίστηκε πρώτος χθες στη Βουλή ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ Δηµήτρης Λιάκος, ο οποίος τόνισε ότι οι θυσίες των πολιτών «πιάνουν τόπο» και
υπογράµµισε ότι µε τον προϋπολογισµό του 2018 ολοκληρώνεται ο ιστορικός κύκλος µιας επώδυνης
περιόδου οικονοµικής και κοινωνικής αναδίπλωσης για τη χώρα. «Η συστηµατική προσπάθεια των
τελευταίων ετών, µε στόχους την ανάταξη της οικονοµίας, τον περιορισµό των συνεπειών της κρίσης και
τη βελτίωση του κοινωνικού κράτους, αποδίδει πλέον καρπούς» ανέφερε και υπογράµµισε το κλείσιµο της
3ης αξιολόγησης «µε θετικούς όρους για τις ελληνικές θέσεις». Διαβεβαίωσε, µάλιστα, ότι η κυβέρνηση
θέλει να κλείσει µε τον ίδιο θετικό τρόπο και την 4η αξιολόγηση, την αξιολόγηση δηλαδή που θα είναι η
τελευταία του προγράµµατος. Ο εκ των επικεφαλής της ελληνικής διαπραγµατευτικής οµάδας ξεκαθάρισε
επίσης ότι η πώληση λιγνιτικών µονάδων είναι το αποτέλεσµα της συµφωνίας µε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού της Κοµισιόν, έπειτα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη χρήση λιγνίτη
και από άλλους συµµετέχοντες στην αγορά. «Αυτό σηµαίνει ότι η χώρα θα είχε την υποχρέωση να
εναρµονιστεί ανεξάρτητα αν ήµασταν σε πρόγραµµα ή όχι» σηµείωσε.
Στον αντίποδα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι ψεύδεται σχετικά µε την
«καθαρή έξοδο» από τα µνηµόνια και της καταλόγισαν ότι συνεχίζει την πολιτική της υπερφορολόγησης
επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τη µεσαία τάξη. Η Νίκη Κεραµεώς της Ν.Δ. µίλησε για «συνειδητή επιλογή της
κυβέρνησης» να φτωχοποιήσει τη µεσαία τάξη. Εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ο Γιάννης
Μανιάτης χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «τζάµπα απελευθερωτή».
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Γουόλ Στριτ
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς
τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Πηγή: REAL NEWS
13/12 04:43
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Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
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Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
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Το καμπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την επίσκεψή του
στη Νέα Υόρκη όπου μίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές με διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κλήθηκε να σημάνει την λήξη των εργασιών της ημέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώμα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Μόλις εμφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφημίες και
τα χειροκροτήματα, ενώ οι γιγαντοοθόνες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν μια ελληνική
σημαία να κυματίζει.

Εκτός από το καμπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαμογελαστός, χτύπησε με δύναμη και το σφυρί για τη λήξη
της συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάμεικτα συναισθήματα στην Wall Street, καθώς ο Dow
Jones σημείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862
μονάδες.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ημέρα της Ελλάδας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
«Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα μηνύματα από τη
Νέα Υόρκη
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση με όσα συνέβαιναν τα
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υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση με όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουμπωμένοι» όμως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσμών που μίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήμισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνημονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρμοσε πολλά μέτρα «η οικονομική της ανάκαμψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόμα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονομή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριμένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαμαρόλι (επικεφαλής του κλιμακίου του ESM στην
Αθήνα). Στην ομιλία του υπαινίχθηκε τη ζημιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει
με τα προηγούμενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγματεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν
γρήγορα και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όμως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαμβάνοντας τα μέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε μείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνημόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει μεταρρυθμίσεις.
Και στο "δια ταύτα" ο κ.Τζιαμαριόλι είπε πως «με τα δάνεια να λήγουν μετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση μας με την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνημονίου. Ο ESM είναι μακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσματα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην ομιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθμισε την χώρα μας σε "B-" από "CCC" επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναμένεται ρύθμιση του
χρέους. Κυρίως όμως επειδή δεν αναμένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσματα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα μέτρα του Μνημονίου μια επόμενη κυβέρνηση».
Από την Moody's η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κομισιόν και ο Προϋπολογισμός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισμό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγματικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όμως ότι λόγω του 3ου Μνημονίου «η εμπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσμένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονομίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονομική ανάκαμψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόμενη διετία η οικονομία
παρέμεινε σε στασιμότητα. Τώρα η οικονομία ανακάμπτει και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασμό «των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνημονίων, των χαμηλών αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιμότητας άνεργου
εργατικού δυναμικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαμηλού κόστους, που μπορεί να
λειτουργήσει σαν μαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην ομιλία της τόνισε τις
θετικές προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία «μιας ισχυρής αγοράς
επενδύσεων στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE's) ύψους περί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι με το
άνοιγμα της αγοράς των πλειστηριασμών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθμούς μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάμενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόμενες από την αγορά».
Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι αυξανόμενο». Προανήγγειλε
όμως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων, σε βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονομία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσημείωτη πρόοδος στη νομική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εμπόδιο οι υψηλοί φόροι
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Εμπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, στην ομιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονομία κατάφερε να παραμείνει συνδεδεμένη με την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας μισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σημαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται
πλέον η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά ομόλογα θα αποτελέσουν μια ελκυστική και
αποδοτική επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραμούζης τόνισε πως
παραμένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαμβάνοντας υπ' όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ' το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε
ετησιοποιημένη βάση), που αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές
προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία
ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα
είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες
να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη
κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης
ενεργητικού» τόνισε ο κύριος Καραμούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και, (γ)
των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών ομάδων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Σύγκρινε το 2018 με το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε
ευθυγράμμιση με την πορεία της οικονομίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σημείο από την έναρξη της
κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που μίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό μήνυμα στην απόφαση της Ελλάδας - που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο
και την Ουάσινγκτον - να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην ομιλία του με τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» με επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής μέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων»
μετρητών, ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της Wall Street

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
www.worldenergynews.gr
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;

Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;
Ο Πρεμ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO της
Firefox, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του πολιτικού κινδύνου και
ποντάρει στο Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι
οι επενδυτές έχουν βάλει στα «ραντάρ τους» την Ελλάδα, και η
UBS εντάσσει
τα
ελληνικά
ομόλογα
στις
«κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018».

Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισμένο έρωτα των διεθνών
επενδυτών με την Ελλάδα – πρόκειται για την, συνήθη και κυνική, αποτίμηση κινδύνων και ευκαιριών που
κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την αποτίμηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται
χαμηλό πολιτικό και οικονομικό ρίσκο και μεγάλα περιθώρια επενδυτικών κερδών – εξ ου και το θεαματικό
ράλι στα ελληνικά ομόλογα τις τελευταίες ημέρες.
Το ράλι των ομολόγων

Σπάζοντας

ένα ακόμη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έπεσαν χθες στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση των δεκαετών τίτλων έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της
Δευτέρας, η συνολική πτώση στο τελευταίο δίμηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα διετή ομόλογα η
απόδοση χθες διαμορφώθηκε στο 2,15% από το 2,4% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του
2010. Ολοκληρώνοντας την εικόνα το περίφημο spread – η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών
ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών – υποχώρησε στις 407 μονάδες βάσης και στο χαμηλότερο
επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει με την Ελλάδα», είναι η ανάγνωση που
κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η οικονομία της Ελλάδας εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο
χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα
έχει καταγράψει τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά μετά την κρίση. Η ανεργία,
αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει μειωθεί από το ρεκόρ του
28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν μειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους, σταθεροποιήθηκαν και
αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015».

Ανάλογες

εκτιμήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link
στην Νέα Υόρκη, με τους αναλυτές της Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά
ομόλογα ως την επένδυση με τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το 2018.
Η Deutsche Bank

Είναι μια

λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
παραμένουν υψηλές και υπόσχονται μεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι
επενδυτές είναι χαμηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει πλέον φως στην άκρη του τούνελ»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έκθεσή της η Deutsche Bank.

Η

έκθεση της γερμανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική του οδικού χάρτη που
διαμορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά το βασικό σενάριο της
Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει από το Μνημόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι με μια απολύτως «καθαρή»
έξοδο αλλά με μια «συνεργατική έξοδο» - ήτοι, με μια συμφωνία με τους δανειστές που δεν θα
περιλαμβάνει πιστωτική γραμμή και νέο Μνημόνιο, θα βασίζεται στο γνωστό «μαξιλάρι» ρευστότητας, και
θα προβλέπει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με μιας μορφής ήπια εποπτεία.

Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία

θα συμβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίμηση τουλάχιστον
της Deutsche Bank, δεν θα μετάσχει τελικώς χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα αίροντας μεγάλος μέρος της
πίεσης για δημοσιονομικά μέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας στην κατεύθυνση της τόνωσης της
ανάπτυξης.

Το ερώτημα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερμανικής τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα
παίξει η μη εμπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτημα της μείωσης του χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση
της εικόνας ομαλής εξόδου από το Μνημόνιο στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την
ελληνική κυβέρνηση σε έναν κομβικό και άμεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις
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ελληνική κυβέρνηση σε έναν κομβικό και άμεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις
αγορές.
Νέα επταετής έκδοση

Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες στις οποίες ποντάρει η ελληνική
πλευρά προκειμένου να χτίσει το λεγόμενο «μαξιλάρι» ρευστότητας που θα της επιτρέψει να τελειώσει το
πρόγραμμα χωρίς πιστοληπτική γραμμή. Σύμφωνα, δε, με τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύει η
επίσης γερμανική Handelsblatt, η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο με ένα επταετές ομόλογο και,
συνολικά, σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι με στόχο την άντληση 6 δις ευρώ.
http://tvxs.gr

http://www.newmoney.gr/
Publication date: 13/12/2017 10:17
Alexa ranking (Greece): 258
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/341634-tsakalotos-%C2%ABden-apo...

Τσακαλώτος: «Δεν αποσύρεται το Exin Group από την Εθνική Ασφαλιστική»
Δεν υπάρχει σκέψη ή πληροφορία απόσυρσης της ελληνοαµερικανικής επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική,
σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Ο κ. Τσακαλώτος, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Capital Link Invest in Greece
Forum, εξέφρασε την απορία του για τα σενάρια που είδαν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες
ηµέρες, τα οποία έκαναν λόγο για εµπλοκή και εµπόδια στην διαδικασία, που θα οδηγούσαν τον όµιλο υπό
τον Τζον Κάλαµο και τον Τζον Κουδούνη να µην προχωρήσουν την επένδυση, επικαλούµενος την οµιλία του
κ. Κουδούνη στο Capital Link λίγο νωρίτερα.
Όπως µεταδίδει το οµογενειακό µέσο New Greek TV ο κ. Τσακαλώτος είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ άκουσα
τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση. Κατά πρώτον,
είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι
ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», είπε ο κ.
Τσακαλώτος, διαψεύδοντας µε αυτόν τον τρόπο τα επίµονα δηµοσιεύµατα των τελευταίων τριών
εβδοµάδων.
Σε ό,τι αφορά γενικότερα στο θέµα των επενδύσεων, ο κ. Τσακαλώτος εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος,
ενώ άφησε αιχµές για τους χειρισµούς των προηγούµενων Κυβερνήσεων στον εν λόγω τοµέα.
«Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδων στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε. Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την
κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε ο πρώτος οµιλητής σήµερα,
καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους
πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει», τόνισε ο κ.
Τσακαλώτος.
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"Με τέτοια αγγλικά, τους µόνους που µπορεί να προσελκύσει για επενδύσεις
είναι τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών"
Κοινοποιήστε
1
0
0
1Κοινοποιήσεις
13 Δεκεµβρίου 2017 10:08
Δεν ήταν και τα... καλύτερα τα σχόλια των ξένων επενδυτών µετά τα νέα... αγγλικά ολισθήµατα του
πρωθυπουργού. Αναφέρει σχετικά ο σηµερινός "ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ": "Δεν είναι το δυνατό του σηµείο τα
αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα και το αποδεικνύει συνεχώς δηµοσίως. Παρά ταύτα επιµένει να οµιλεί την
αγγλική, να κάνει χαιρετισµούς στα αγγλικά, να µεταφράζει ανεπιτυχώς (στα όρια του γελοίου) ελληνικές
παροιµίες στα αγγλικά, να κάνει δηλώσεις στα αγγλικά, να συνεννοείται µε τηλεδιασκέψεις στα αγγλικά µε
την κυρία Μέρκελ και πολλά άλλα. Ο κ. Τσίπρας όµως, σίγουρος για τα αγγλικά του, δεν θέλει διερµηνείς.
Νοµίζει ότι τα οµιλεί άψογα και οι γκάφες έρχονται η µία µετά την άλλη. Η πιο πρόσφατη γκάφα
σηµειώθηκε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς του επενδυτές, που παρουσιάστηκε στο Capital Link της
Νέας Υόρκης. Ηθελε ο Αλέξης Τσίπρας να ξεκαθαρίσει για άλλη µια φορά ότι η Ελλάδα επέστρεψε µετά
την οικονοµική κρίση, αλλά στα αγγλικά «σκότωσε» τη φράση και µάλιστα δύο φορές. Μη νοµίζετε όµως
ότι αυτό τον στενοχώρησε, απλώς το θεωρεί σαν... αστειάκι. Ετσι είπε «Greece is come back. Greece is here.
Greece is come back, is here now», ενώ η σωστή φράση είναι «Greece has come back». Βεβαίως στο
συγκεκριµένο συνέδριο δεν έµειναν ασχολίαστα τα αγγλικά του κ. Τσίπρα, γιατί, όπως µαθαίνω στα
πηγαδάκια, ειπώθηκε ότι «µε αυτά τα αγγλικά, τους µόνους που µπορεί να προσελκύσει για
επενδύσεις ο κ. Τσίπρας είναι τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών».
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;...

Ο

Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO
της Firefox, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του πολιτικού
κινδύνου και ποντάρει στο...
Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι οι
επενδυτές έχουν βάλει στα «ραντάρ τους» την Ελλάδα,
και η UBS εντάσσει τα ελληνικά οµόλογα στις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018».
Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα των
διεθνών επενδυτών µε την Ελλάδα – πρόκειται για την,
συνήθη και κυνική, αποτίµηση κινδύνων και ευκαιριών
που κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την αποτίµηση, στην
παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται χαµηλό
πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο και µεγάλα περιθώρια
επενδυτικών κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι στα
ελληνικά οµόλογα τις τελευταίες ηµέρες.
Το ράλι των οµολόγων
Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών
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οµολόγων έπεσαν χθες στο χαµηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση των δεκαετών τίτλων
έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η συνολική
πτώση στο τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα
διετή οµόλογα η απόδοση χθες διαµορφώθηκε στο 2,15%
από το 2,4% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεµβρίου
του 2010. Ολοκληρώνοντας την εικόνα το περίφηµο spread
– η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών οµολόγων
έναντι των αντίστοιχων γερµανικών – υποχώρησε στις 407
µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο επίπεδό του από τον
Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και
τελειώνει µε την Ελλάδα», είναι η ανάγνωση που κάνει η
Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η
οικονοµία της Ελλάδας εξακολουθεί να αντιµετωπίζει
µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και
εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο χρέος οποιουδήποτε
ευρωπαϊκού κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι
ενθαρρυντική. Η Ελλάδα έχει καταγράψει τρία
συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά
µετά την κρίση. Η ανεργία, αν και εξακολουθεί να είναι
υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί
από το ρεκόρ του 28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ
έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους,
σταθεροποιήθηκαν και αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4%
φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015».
Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στην Νέα
Υόρκη, µε τους αναλυτές της Deutsche Bank και της Global
Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά οµόλογα ως την
επένδυση µε τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το
2018.

http://nonews-news.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2017 09:55
Alexa ranking (Greece): 628
http://nonews-news.blogspot.gr/2017/12/blog-post_2654.html

Η Deutsche Bank
Είναι µια λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική
πρόταση: Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
παραµένουν υψηλές και υπόσχονται µεγάλα κέρδη, ενώ
ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι επενδυτές
είναι χαµηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει
πλέον φως στην άκρη του τούνελ», όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε στην έκθεσή της η Deutsche Bank.
Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον
ενδεικτική του οδικού χάρτη που διαµορφώνεται τόσο για
την ελληνική οικονοµία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά
το βασικό σενάριο της Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει
από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι µε µια
απολύτως «καθαρή» έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική
έξοδο» - ήτοι, µε µια συµφωνία µε τους δανειστές που δεν
θα περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή και νέο Μνηµόνιο, θα
βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι» ρευστότητας, και θα
προβλέπει συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής
ήπια εποπτεία.
Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το
γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον της
Deutsche Bank, δεν θα µετάσχει τελικώς χρηµατοδοτικά
στο πρόγραµµα αίροντας µεγάλος µέρος της πίεσης για
δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας
στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της
γερµανικής τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα παίξει
η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτηµα της µείωσης του
χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση της
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εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς
επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την ελληνική
κυβέρνηση σε έναν κοµβικό και άµεσο στόχο – την
επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις αγορές.
Νέα επταετής έκδοση
Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του
2018, είναι εκείνες στις οποίες ποντάρει η ελληνική
πλευρά προκειµένου να χτίσει το λεγόµενο «µαξιλάρι»
ρευστότητας που θα της επιτρέψει να τελειώσει το
πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε, µε
τις τελευταίες πληροφορίες που δηµοσιεύει η επίσης
γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον
Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο και, συνολικά,
σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το
καλοκαίρι µε στόχο την άντληση 6 δις ευρώ...
tvxs.gr
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Wall Street
(βίντεο)
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν
ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος, την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης».
O Yπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το
καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017 του
Χρηματιστηρίου, όπως μεταδίδει η Real.gr.
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Επιθετικότερες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων
Το στίγµα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερες πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληµατικών, πλην όµως βιώσιµων,
επιχειρήσεων, έδωσαν στους επενδυτές οι επικεφαλής των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha Βank.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο forum της Capital Link o Γ. Γεωργακόπουλος, εκτελεστικός γενικός διευθυντής
των non core business και του restructuring portfolio της Πειραιώς, προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα
προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που κρίνονται βιώσιµες.
Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ως
το δυσκολότερο project, που έχουν µπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες για τα επόµενα χρόνια,
σηµειώνοντας πάντως ότι η βελτίωση του νοµικού πλαισίου, οι πλατφόρµες διαχείρισης, που
δηµιουργούνται και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών δηµιουργούν περισσότερες πιθανότητες
επιτυχούς αντιµετώπισης.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης µη εξυπηρετούµενων δανείων
της Alpha Bank, Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους, που καθυστέρησαν την
έναρξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης (ύφεση, ασταθές περιβάλλον, capital controls, αργή βελτίωση στο
νοµικό πλαίσιο, πάγωµα πλειστηριασµών).
Με την οικονοµία σταδιακά να ανακάµπτει και την έναρξη των πλειστηριασµών, είναι σαφές, σύµφωνα µε
τον κ. Αθανασόπουλο, ότι η αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων ( Non Performing Exposures- NPEs), που θα προέρχονται τόσο από την
καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράµµισε ότι οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει (Eurobank) ή
ξεκινούν πωλήσεις ανεξασφάλιστων χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη πώληση
µεµονωµένου εταιρικού δανείου (Euromedica) συναλλαγή που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός
Δεκεµβρίου.
«Στο µέλλον προσδοκούµε σε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε την πώληση και
χαρτοφυλακίων µε εξασφαλίσεις.
Στην βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda, τονίζοντας τη
σηµασία της έναρξης εγχειρηµάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης προβληµατικών δανείων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).
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«Δεν τελειώνουν οι µεταρρυθµίσεις το 2018»: Πάγος στο success story
Τσακαλώτου από τους θεσµούς
Να σπεύσουν να συµβάλουν στην αναµόρφωση της ελληνικής οικονοµίας και να διεκδικήσουν µέρισµα από
την επικείµενη Ανάπτυξη της χώρας, κάλεσε χθες από την Νέα Υόρκη τους ξένους επενδυτές, ο Έλληνας
υπουργός Οικονοµικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε οµιλία του στο συνέδριο Capital Link. Λίγη ώρα
νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του το οποίο µεταδόθηκε στο
ίδιο οικονοµικό συνέδριο, έστελνε το µήνυµα πως η χώρα µας έχει επανέλθει και «η χώρα της ευκαιρίας»
("the land of opportunity") ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για κερδοφόρες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Για να δελεάσει τους ξένους επενδυτές, ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε να µεταδώσει την
εικόνα µιας Ελλάδας που αλλάζει. Κι απόψε το βράδυ όµως (ώρα Ελλάδος) η χώρα µας θα έχει την
τιµητική της, καθώς για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ο κύριος Τσακαλώτος ως
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, θα κτυπήσει και το κουδούνι της λήξης της συνεδρίασης (κάτι που πριν
έναν χρόνο ακριβώς είχε κάνει και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης ως υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
τότε).
Success story οι «θυσίες»
Χθες πάντως, µιλώντας ως κεντρικός οµιλητής στο «19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», ο
κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι ο νέος προϋπολογισµός σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πως αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής
δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης και των µεγάλων θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και ο πρωθυπουργός
στο µήνυµά του διεµήνυσε στους επενδυτές ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε µέρος της», καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα µας.
Στο ίδιο συνέδριο µίλησε όµως εχθές και ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσµών Ντέκλαν Κοστέλο, ο
οποίος προειδοποιούσε δηµόσια πως οι µεταρρυθµίσεις δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018 και ότι
έχουν πολλά ακόµα να γίνουν στα επόµενα πολλά χρόνια -όπως και προ µιας εβδοµάδος ακριβώς που
ανέφερε ευρισκόµενος στην Αθήνα ακόµη πως «η καθαρή έξοδος δεν είναι ο πιο προσφόρος όρος» που
πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς για το τέλος του 3ου Μνηµονίου. Ο κύριος Τσακαλώτος όµως
επικαλέστηκε µια σειρά δεδοµένων που υποστηρίζουν το επιχείρηµα της οριστικής εξόδου της χώρας από
την κρίση και τα προγράµµατα, επικαλούµενος την επάνοδο της χώρας στις αγορές κεφαλαίων, τη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού, την αύξηση στο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες,
καθώς και τη βελτίωση στις εξαγωγές.
Ο κύριος Τσακαλώτος επικαλέστηκε ότι η Ελλάδα αλλάζει µε µια σειρά µέτρα που βελτιώνουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως τη µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και κάλεσε τους ξένους
επιχειρηµατίες «να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Πηγή: www.protothema.gr
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Στο Capital Link “Invest in Greece” ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση
[…]
The post Στο Capital Link “Invest in Greece” ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΠΕ appeared first on Aftodioikisi.gr.
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Γρ. Στεργιούλης: «Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τοµέα της
Ενέργειας»
«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας, ο
οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες», υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Link µε θέµα «Η Ελλάδα
ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει την βούληση
[…]
The post Γρ. Στεργιούλης: «Σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τοµέα της Ενέργειας» appeared first on
mononews.
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Επιθετικότερες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων
Επιθετικότερες ρυθµίσεις δανείων για βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά προανήγγειλε ο κ.
Γεωργακόπουλος της Πειραιώς. Το πλάνο της Alpha Bank. Έγιναν πολλά βήµατα βελτίωσης στο νοµικό και
φορολογικό πλαίσιο τόνισε ο CEO του ΤΧΣ.
Το στίγµα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερες πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληµατικών, πλην όµως βιώσιµων, επιχειρήσεων,
έδωσαν στους επενδυτές οι επικεφαλής των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha Βank. Μιλώντας στο
19ο ετήσιο forum της Capital Link o Γ. Γεωργακόπουλος , εκτελεστικός γενικός διευθυντής των non core
business και του restructuring portfolio της Πειραιώς, προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε πολύ πιο
δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιµες.
Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ως
το δυσκολότερο project, που έχουν µπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες για τα επόµενα χρόνια,
σηµειώνοντας πάντως ότι η βελτίωση του νοµικού πλαισίου, οι πλατφόρµες διαχείρισης, που
δηµιουργούνται και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών δηµιουργούν περισσότερες πιθανότητες
επιτυχούς αντιµετώπισης. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης µη
εξυπηρετούµενων δανείων της Alpha Bank , Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους,
που καθυστέρησαν την έναρξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης (ύφεση, ασταθές περιβάλλον, capital
controls, αργή βελτίωση στο νοµικό πλαίσιο, πάγωµα πλειστηριασµών). Με την οικονοµία σταδιακά να
ανακάµπτει και την έναρξη των πλειστηριασµών, είναι σαφές, σύµφωνα µε τον κ. Αθανασόπουλο, ότι η
αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους ρυθµούς µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων ( Non
Performing Exposures- NPEs), που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά. Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράµµισε ότι οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει (Eurobank) ή ξεκινούν πωλήσεις ανεξασφάλιστων
χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη πώληση µεµονωµένου εταιρικού δανείου
(Euromedica) συναλλαγή που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεµβρίου. «Στο µέλλον προσδοκούµε σε
πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε την πώληση και χαρτοφυλακίων µε
εξασφαλίσεις. Στην βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda,
τονίζοντας τη σηµασία της έναρξης εγχειρηµάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης
προβληµατικών δανείων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).
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Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε ο Τσακαλώτος
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 11.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης, αναφέρει το newmoney.gr.
O κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
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Εκδήλωση για την Ελλάδα στο Χ.Α της Ν. Υόρκης
Ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
διοργάνωσε, στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link.
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της
λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος
από : την Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Δρ.Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα
Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
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Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Για να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης πατήστε εδώ
Το επίσηµο δείπνο
Το βράδυ της Δευτέρας είχε ολοκληρώσει τις εργασίες του το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε επίσηµο δείπνο και κεντρικό οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary
European and Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή
Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών
Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την
σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την
Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος
προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι και
είχε ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι. κκ. Declan
Costello, Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.
Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου o οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία και
τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντική ροή ξένων
επενδύσεων.
Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης.
Στη διάρκεια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012
είχε απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical
Company, το 2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos
Investments για το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra,
το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &
Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να
απονείµουµε το “2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από
τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια
πολύ σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε
ότι η ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας
αξίζει ιδιαίτερη µνεία.»
Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.
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Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία
και αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της
Philip Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη
επένδυση είναι σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο
παραγωγής των θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας
στη χώρα και αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει
στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική
κοινότητα.”.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :
• Ο Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
• Η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά,
• H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece
• H.E. Haris Lalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
• Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος
Τζιάλλας,
• Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής
• Ο Dr. Martin Czurda, CEO, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
• Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
• Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
οι εκπροσωποι των Θεσµων, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι...

της λήξης των εργασιών της Γουόλ Στριτ...
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε...
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν
της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing
Bell», το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου
2017 του Χρηµατιστηρίου...
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Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

της λήξης των εργασιών της Γουόλ Στριτ...
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε...
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν
της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing
Bell», το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου
2017 του Χρηµατιστηρίου...
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[Euro2day]: Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
Wall Street
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι
της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου.
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου, όπως µεταδίδει η Real.gr.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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“Ηµέρα Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (βίντεο)
Ανήρτησαν την Ελληνική σηµαία, ενώ ο Ευ. Tσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell” των εργασιών. Στην
εκδήλωη συµµετείχαν και εταιρείες ελληνικών συµφερόντων.
Ανήρτησαν την Ελληνική σηµαία, ενώ ο Ευ. Tσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell” των εργασιών. Στην
εκδήλωη συµµετείχαν και εταιρείες ελληνικών συµφερόντων.
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.

O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένος από την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη,
Managing Director της Capital Link.
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Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
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Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.

Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλύτερου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
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Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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Συστήνονται οι «οµάδες κρούσης» για τη φοροδιαφυγή Προχωρά στις
απαραίτητες προσλήψεις η ΑΑΔΕ

Στην αποτελεσματική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2018, οι δανειστές
έχουν επενδύσει πολλά. Εκτός από νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές, αυτοματοποιημένες κατασχέσεις και
προφίλ οφειλετών με βάση στοιχεία από κάθε οικονομική τους δραστηριότητα, απαιτούν αυτή τη φορά και
νέες προσλήψεις.
Καλές οι εφαρμογές και το κυνήγι οφειλετών με σύγχρονα μέσα, αλλά αν δεν μπορούν να υποστηριχθούν
από το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό, τα αποτελέσµατα δεν θα µπορέσουν να βελτιωθούν σηµαντικά.
Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι προβλέψεις είναι ρητές και η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων έχει ήδη κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εντός του έτους θα πρέπει να προσληφθούν 28
υπάλληλοι με εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής και εντός του 2018 ακολουθούν 700 νέες προσλήψεις.
Για το επόμενο έτος μάλιστα, προβλέπεται προσαρμογή της σημερινής ισχύουσας σχέσης προσλήψεων –
αποχωρήσεων (μια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις) στο ένα προς ένα, μία πρόσληψη για κάθε μία
αποχώρηση.
Ήδη βρίσκεται στον «αέρα» προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 418 θέσεων πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης στον κλάδο εφοριακών και 130 θέσεων στον κλάδο τελωνειακών, με την προθεσμία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 και να εκπνέει στις 18
Ιανουαρίου 2018.
Άλλα κόλπα
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής έδωσε στίγμα προθέσεων για το 2018,
μιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων με την
ενεργοποίηση νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, νέο μοντέλο συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη τη
γενικότερη φορολογική συμπεριφορά των πολιτών και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες από
εθνικές και διεθνείς πηγές.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής των ανέλεγκτων
υποθέσεων μπορεί να δημιουργούν περιθώριο πολιτικού σχολιασμού για το κλείσιμο χωρίς έλεγχο ακόμα
και σοβαρών υποθέσεων, αλλά βάζουν τα πράγματα σε νέα τάξη. Οι ελεγκτές δεν θα είναι πλέον χαμένοι
σε υποθέσεις δεκαετιών, αλλά θα μπορούν να επικεντρωθούν σε «φρέσκες» υποθέσεις, με μεγαλύτερες
πιθανότητες εισπράξεων.
Στους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών, οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 αναμένεται πως θα
διευκολύνουν καταλυτικά διασταυρώσεις και ιδίως τον εντοπισµό «φουσκωµένων» δαπανών.
Με διευρυμένα εργαλεία και αυξημένο δυναμικό, το επόμενο έτος έχει όλες τις προοπτικές δυνατών
συγκινήσεων για τους φοροφυγάδες. Μένει να αποδειχθεί, όπως καταλήγει στο άρθρο του το «euro2day».

http://www.mononews.gr/
Publication date: 13/12/2017 08:55
Alexa ranking (Greece): 595
http://www.mononews.gr/politics/columns-the-politic/pios-trapezitis-katethete-epi-...

Ποιος τραπεζίτης κατέθετε επί 26 ώρες;
Από
The Wise Man
Ποιος τραπεζίτης κατέθετε επί 26 ώρες; Σήμερα ο ταπεινός σας αρθρογράφος θα ξεκινήσει με ένα
δύσκολο κουίζ. Ποιος τραπεζίτης κατέθετε επί 26 ώρες σε κορυφαίο δικαστικό λειτουργό. Η υπόθεση είναι
σοβαρή και ο τραπεζίτης αυτός έχει διατελέσει κορυφαίο στέλεχος σε τουλάχιστον 2 τράπεζες.
Τιµούµε τις ΗΠΑ, αγαπάµε και τη Γερµανία”
Εδώ και μήνες διαμαρτύρεται, με κάθε ευκαιρία ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρυ Πάιατ για την πώληση του
ΟΛΘ στο Γερμανογαλλικό σχήμα (με ολίγη από Ιβάν Σαββίδη) των DIEP και CMA CGM. Στην κυβέρνηση
σφυρίζουν αδιάφορα, αλλά και στην αντιπολίτευση διατηρούν χαμηλούς τόνους. Ετσι, το Σάββατο (αν δεν
υπάρξουν εκπλήξεις) η συμφωνία πώλησης του ΟΛΘ στο επενδυτικό σχήμα υπογράφεται μετά πολλών
πανηγυρισµών στη Θεσσαλονίκη.
Η στήλη πληροφορείται πως βρίσκεται σε εξέλιξη και μια μάχη προκειμένου να παραστεί στην υπογραφή ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η σεμνή τελετή είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, αλλά μόλις έγινε γνωστό πως ο πρωθυπουργός
θα βρίσκεται το Σάββατο στη συμπρωτεύουσα υπήρξε αγώνας δρόμου ώστε να μετατεθούν κατά μία
ηµέρα οι υπογραφές.
Κάποιοι βάζουν, μάλιστα, στοίχημα πως στο κάδρο με τις φωτογραφίες δεν θα βρίσκεται μόνο η νέα
διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας ο οποίος είχε προχωρήσει
το διαγωνισµό για τον ΟΛΘ.

Φωτογραφικά στιγµιότυπα ενόψει ανασχηµατισµού
Ο κ. Πιτσιόρλας θέλει να υπενθυμίσει στους Θεσσαλονικείς τον αγώνα που έδωσε ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
ώστε να ξεκολλήσει ο διαγωνισμός πώλησης του ΟΛΘ. Κυρίως γιατί στη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με τον
Πειραιά όπου για χρόνια δόθηκαν μάχες οπισθοφυλακών ακόμα και από εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα
κατά της πώλησης του ΟΛΠ, σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει να πωληθεί ο ΟΛΘ για να πάρει
ανάσα το λιµάνι!
Επιπλέον, επειδή ξαναζεσταίνονται τα σενάρια περί ανασχηματισμού και ο Στ. Πιτσιόρλας με δυσκολίες
αντέχει τον προϊστάµενό του υπουργό Δήµο Παπαδηµητρίου.
Σπανίως συναντιούνται και ακόµα σπανιότερα µιλούν, λένε οι κακές γλώσσες.
Ο υφυπουργός Οικονομίας ελπίζει πως με τις αλλαγές που ετοιμάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου θα «πάρει
ανάσα» και ο βραχίονας του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί πως το φιλοεπενδυτικό κλίμα δεν πρέπει να μένει στα
λόγια!

Στη Θεσσαλονίκη και ο Λεονίντ…
Ο Στ. Πιτσιόρλας, που εξακολουθεί να συναντάει επενδυτές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης,
έστειλε εξώδικο για πρόσφατο δημοσίευμα που καταπιανόταν για τις σχέσεις που είχε αναπτύξει στο
παρελθόν με Ρώσους επιχειρηματίες. Επανέλαβε, σε υψηλούς τόνους, πως είχε αποχωρήσει από τις
εταιρείες πριν αναλάβει κρατικές θέσεις.
Από τη θέση του υφυπουργού Οικονοµίας, πάντως, δε µπορεί να αποφύγει τους Ρώσους!
Οι τελευταίοι είναι από τους σημαντικότερους επενδυτές στον τουριστικό κλάδο, από τις βίλες του
Ριµπολόβλεβ στον Σκορπιό µέχρι τις µαιζονέτες της Mirum στην Ελούντα.
Στην Θεσσαλονίκη είχε εντοπιστεί, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, και ο γνωστός Ρώσος μεγιστάνας Λεονίντ
Λεµπέντεβ ο οποίος προσπαθεί την τελευταία διετία να µπει δυνατά στην ελληνική αγορά ενέργειας.
Δεν ξέρουμε αν συναντήθηκε με τον Στ. Πιτσιόρλα, αλλά σίγουρα ψάχνει άκρες στην κυβέρνηση καθώς
συνεχώς «τρώει πόρτα»!
Και ας έχει συνεργαστεί με ισχυρά δικηγορικά γραφεία με πολύ καλές άκρες και στους δύο
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πόλους της κυβέρνησης.

Οι Ρώσοι µας έλειπαν!
Ο Λεονίντ Λεμπέντεβ προσπαθεί να μπει στην ελληνική αγορά σε μια περίοδο έντονης αναταραχής, λόγω
της πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου, κ.α. όπου
προσπαθούν να τοποθετηθούν και αρκετοί εγχώριοι «παίκτες».
Για παράδειγμα, φαίνεται, πως από την κυβέρνηση έχουν προσεγγίσει ελληνικούς ομίλους ώστε να
αποκτήσουν το ποσοστό (49%) της Shell στην ΕΠΑ Αττικής (γράφαμε χθες σχετικά) και να αφήσουν την
ΔΕΠΑ να κάνει κουµάντο µε το 51%.
Όμιλοι όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος και άλλοι θα έβλεπαν με καλό μάτι την παρουσία στο
φυσικό αέριο αφού «κουμπώνει» με την προσπάθεια να μετατραπούν σε ολοκληρωμένους
παρόχους ενέργειας.
Να προσφέρουν, δηλαδή, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όσο
και φυσικού αερίου. Προς το παρόν κάνουν τους δύσκολους στις σειρήνες της κυβέρνησης (οι «σειρήνες»
είναι και το αγαπημένο τμήμα της Οδύσσειας του πρωθυπουργού!) και περιμένουν να ξεκαθαρίσει η
κατάσταση στις Βρυξέλλες.

Σιωπή και για τα ναυπηγεία
Ούτε ο Πάνος Ξενοκώστας της Onex που μίλησε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη μας
διαφώτισε για τις εξελίξεις στα ναυπηγεία.
Πότε θα ολοκληρωθεί η υπόθεση των Ναυπηγείων Νεωρίου που έχει δηλώσει πως αποκτά; Σε ποιο στάδιο
είναι τα παζάρια µε τις τράπεζες στις οποίες τον έχει στείλει η κυβέρνηση;
Τι θα γίνει με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας που ανήκουν στον ίδιο όμιλο του Νίκου Ταβουλάρη; Και αυτό είναι
το εύκολο σκέλος της υπόθεσης.
Γιατί η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για τα οποία αναμένουμε την
απόφαση του Πρωτοδικείου στην αίτηση ειδικής διαχείρισης που έχει καταθέσει το δηµόσιο. Υπό κανονικές
συνθήκες πρέπει να εκδοθεί εντός του προσεχούς δεκαπενθηµέρου.
Κλείνουμε δηλαδή όπως ξεκινήσαμε με Πιτσιόρλα. Γιατί ο κ. Πιτσιόρλας ασχολείται και με αυτό το θέμα,
έχοντας ανεβάσει τον πήχη της εξαγοράς…

http://www.palo.gr/
Publication date: 13/12/2017 08:51
Alexa ranking (Greece): 1071
http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/panagiwtakis-pros-amerikanoys-na-giati-pr...

Παναγιωτάκης προς Αµερικανούς: Να γιατί πρέπει να ενδιαφερθείτε για τις
λιγνιτικές της ΔΕΗ - Ολα όσα ειπώθηκαν στη Ν.Υόρκη
Το WEN (Worldenergynews.gr) αποκαλύπτει σήµερα τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµ Παναγιωτάκης
στους επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, που αφορούν την διαδικασία πώλησης των
λιγνιτικών µονάδων, που θα είναι στο επίκεντρο τηας αγοράς στο προσεχές διάστηµα. Είπε ο πρόεδρος της
ΔΕΗ,"Μια ευκαιρία για την ΔΕΗ µπορεί να προέλθει από την υποχρέωσή της να πουλήσει τις λιγνιτικες
µονάδες. Το market test θα ξεκινήσει τις προσεχείς εβδοµάδες, όπου η συµµετοχή όσο το δυνατόν
περισσοτέρων επενδυτών και ειδικά όσων έρχονται από τις ΗΠΑ θα είναι καλοδεχούµενο. Πρέπει να
αναφερθώ στην ελκυστικότητα των λιγνιτικών µονάδων που είναι προς πώληση. Είναι η πρώτη, για τις
ανάγκες του ηλεκτρικού συστήµατος στην Ελλάδα, όπου η λιγνιτική παραγωγή στο 25% είναι καθοριστικής
σηµασίας για την ασφάλεια του συστήµατος. Κατά δεύτερον µετά την ανάθεση περισσοτέρων από 2100
ΜW η λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί χαµηλότερα του 18% ενώ τα...
Worldenergynews.gr ·

πριν από 17 λεπτά ·
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Wall Street
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου.
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος
χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του
Χρηµατιστηρίου, όπως µεταδίδει η Real.gr.
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Οι 4 στόχοι του Υπερταµείου
Τους βασικούς στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
παρουσίασε η κα. Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος στο 19o ετήσιο επενδυτικό
Forum της Capital Link, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας και η
εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά
σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων
πρακτικών. Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του
πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα
έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους και το
50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
Κλείνοντας την παρουσίαση, η κα. Αικατερινάρη αναφέρθηκε στην ανάγκη του µετασχηµατισµού των
εταιρειών του δηµοσίου, ξεκινώντας από την αντιµετώπιση των αδυναµιών και προκλήσεων που
αντιµετωπίζουν ως αποτέλεσµα και της κρίσης και συνεχίζοντας µε τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής που
θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα θέτει στόχους αποτελεσµατικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και
σταθερής ανάπτυξης. «Έχουµε διδαχθεί πολλά από την κρίση έχουµε γίνει δυνατότεροι και είναι η ώρα να
προχωρήσουµε µπροστά µε σωστό σχεδιασµό και αξιοποιώντας τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα».

Who is who
Η κα Αικατερινάρη σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
και έκανε µεταπτυχιακό, ΜΒΑ, στο City University στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα της στην Deutsche
Bank µε έδρα το Λονδίνο, ενώ δούλεψε ως µηχανικός στην Ελλάδα και τη Δανία. Στη συνέχεια ανέλαβε
ρόλους ανώτατων διευθυντικών θέσεων και µέλους ΔΣ, partner σε µεγάλη συµβουλευτική εταιρεία και
στέλεχος σε µεγάλες διεθνείς τράπεζες, καθώς και στη βιοµηχανία, κυρίως στον ενεργειακό τοµέα που
εργάστηκε ως αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύµβουλος στη ΔΕΗ .
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι...

της λήξης των εργασιών της Γουόλ Στριτ...
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε...
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική
εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος
χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του
Χρηµατιστηρίου...
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[Real]: Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
Γουόλ Στριτ
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: REAL
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Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Με ένα συµβολικό τρόπο- χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης της
συνεδρίασης στη Wall Street- ολοκλήρωσε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε σε συνέδριο και
είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο κ. Τσακαλώτος, κλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας, εν
µέσω χειροκροτηµάτων και επευφηµιών από επενδυτές, προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης.
Συνοδευόταν από την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, την ελληνική
αποστολή και εκπροσώπους των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της
Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital
Link.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε µε
άνοδο 118,77 µονάδων (+0,49%) στις 24.504,8 µονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε µειωµένος κατά 12,76
µονάδες (-0,19%) στις 6.862,32 µονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor’s 500 έκλεισε µε άνοδο 4,12 µονάδων
(+0,15%) στις 2.664,11 µονάδες. πηγη
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M. Ιγνατίου: Τα “Μυστικά” Ενός Συνεδρίου Της Νέας Υόρκης

Χθες, στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό συνέδριο για την ελληνική οικονοµία. Το
διοργάνωσε η Capital Link, υπό την ηγεσία του Νίκου και της Όλγας Μπορνόζη, και άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων.

Ήταν ένα επιτυχηµένο συνέδριο και εκατοντάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από επίσηµα
κυβερνητικά χείλη, από Έλληνες επιχειρηµατίες και στελέχη των τραπεζών και των διεθνών αγορών, από
Αµερικανούς αξιωµατούχους, ότι η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να εξέλθει των Μνηµονίων και των
Προγραµµάτων, εάν συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε σοβαρότητα, και πριν, αλλά και στη µετα-µνηµονιακή
εποχή.
Μεγάλη κουβέντα, θα πείτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την
Ελλάδα, φοβούνται τους ανεύθυνους πολιτικούς. Και υποστηρίζουν τη θέση τους µε στοιχεία. Βεβαίως,
όταν οµιλούν για πολιτικούς αναφέρονται σε όλους. Διότι δεν έγιναν «οσίες» και «παρθένες» οι πολιτικοί
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ως δια µαγείας. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τη σηµερινή
κατάσταση… Δεν βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταµό από τη µία µέρα στην άλλη…
Κυβέρνησαν πριν τα Μνηµόνια και οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό. Όλοι µαζί, πιασµένοι χέρι-χέρι, ΠΑΣΟΚ
και Ν.Δ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους ακολούθησε. Προσπάθησε να είναι διαφορετική, αλλά δεν είχε
πιστέψει ότι η χώρα ήταν υπό «οικονοµική κατοχή» µετά το πρώτο Μνηµόνιο που υπέγραψε ο εξοχότατος
Γεώργιος Παπανδρέου, όταν δεν αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ολόκληρη την Ευρώπη στο χέρι, αφού ήταν
εκτεθειµένη στα ελληνικά οµόλογα, σε επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων. Έτσι, τα έκαναν και οι
«σύντροφοι» οι Συριζαίοι σαλάτα, αν και τώρα έχουν την ευκαιρία µίας «δικαίωσης» µε την έξοδο, παρά
το γεγονός ότι φόρτωσαν και αυτοί τη χώρα µε δανεικά.
Ήταν ο µοιραίος πρωθυπουργός ο εξοχότατος κ. Παπανδρέου…
Ενώ δεν ευθύνεται προσωπικά για την κατάσταση της οικονοµίας µέχρι το 2009, ήταν µέλος των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις χαρακτήριζε η άνευ προηγουµένου διαφθορά. Αλλά, είναι µοιραίος για
τη διαχείριση της κρίσης. Όπως έγραψα και στο βιβλίο µου, «Τρόικα, ο δρόµος προς την καταστροφή»,
τότε η Ελλάδα χρειαζόταν χειρούργο καρδιολόγο ολκής, και είχε την ατυχία να διαθέτει …οδοντίατρο!
Στο συνέδριο ακούσαµε και τα θετικά και τα αρνητικά. Φαίνεται ότι οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο και
η χώρα «σπάει τα δεσµά», αλλά την ίδια στιγµή εκφράζεται ανησυχία για τη συνέχεια, για µετά την 1η
Αυγούστου όταν εκπνεύσει το παρόν Μνηµόνιο.
Ο τρόµος και ο φόβος όσων γνωρίζουν την εύθραυστη κατάσταση της οικονοµίας είναι αυτός: ανησυχούν
µην αρχίσουν οι διορισµοί και οι αυξήσεις. Θα είναι λένε τορπίλη στα θεµέλια της οικονοµίας. Ο καθένας
έχει τις απόψεις του, άρα δικαιούµαι και εγώ: Διορισµοί δεν χρειάζονται -είναι ήδη πολλοί οι δηµόσιοι
υπάλληλοι- αλλά µία µικρή αύξηση πρέπει να γίνει. Έστω και σαν επιβράβευση των θυσιών του ελληνικού
λαού. Αυτό που πέρασαν οι Έλληνες από τον Μάιο του 2010 είναι απερίγραπτο. Τα Μνηµόνια µετέτρεπαν
τους νοικοκυραίους σε επαίτες. Απαράδεκτα πράγµατα…
Η Ελλάδα, όπως ακούσαµε, βγαίνει από τα Μνηµόνια, αλλά απαιτείται σύνεση. Και αγάπη για την Πατρίδα.
Δεν φτάνει να είµαστε Έλληνες, ειπώθηκε στο συνέδριο. Πρέπει να την αγαπάµε την Ελλάδα. ‘Η αν θέλετε,
πρέπει να αγαπήσουµε ξανά την Πατρίδα, και να αποφύγουµε όπως ο διάολος το λιβάνι νέα εµπλοκή µε το
ΔΝΤ και τους χωρίς αισθήµατα µηχανισµούς των Ευρωπαίων.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, όπως και τα υπόλοιπα
κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, πρέπει να σχηµατίσουν µέτωπο για τη σωτηρία της οικονοµίας και να
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προστατεύσουν την Ελλάδα από τους άρπαγες γείτονες της, µε επικεφαλής την Τουρκία… Μόνο έτσι ίσως
ξεχάσουν οι πολίτες τα ανοµήµατα και τις ευθύνες των πολιτικών.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σ’ αυτό το συνέδριο ειπώθηκε και µία αλήθεια, που στην Ελλάδα δεν µας αρέσει να την
ακούµε. Μπροστά στον κίνδυνο, στην Κύπρο είναι όλοι ενωµένοι. Η βοήθεια που έδωσε στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ο αρχηγός του Δηµοκρατικού Κόµµατος (ΔΗΚΟ), Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν µπορεί να
περιγραφεί µε λόγια. Έστω και αν βρισκόταν στην αντιπολίτευση φέρθηκε υπεύθυνα. Μία ήταν η επιλογή
των Κυπρίων: Η άµεση έξοδος από τα Μνηµόνια. Και η συνεργασία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης (εκτός
του ΑΚΕΛ που φέρει τη βασική ευθύνη για την τραγωδία της οικονοµίας) ήταν άψογη.
Γιατί στην Ελλάδα δεν µπορούµε να δούµε την ίδια υπευθυνότητα µεταξύ των κοµµάτων; Διότι λένε πως
όταν έρθουν στην εξουσία θα τα κάνουν καλύτερα από τους προηγούµενους, και στο τέλος τα κάνουν
χειρότερα… Βασικά τα κάνουν σαλάτα ή τα κάνουν σαν τα …µούτρα τους. Η έξοδος από τα Μνηµόνια
προϋποθέτει αλληλοκατανόηση και όχι σαµποτάζ…
Πηγή:mignatiou
Labels Άρθρα
Παλαιότερη Ανάρτηση
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Τρία χρόνια µετά τα «νταούλια» ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της Wall
Street
Του Αργύρη Παπαστάθη
Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης εν µέσω επευφηµιών και χειροκροτηµάτων ο υπουργός
Οικονοµικών χτύπησε στις 23.00 το βράδυ της Τρίτης το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street. Την ώρα
εκείνη στα matrix της αίθουσας των συναλλαγών κυµάτιζε µια ψηφιακή απεικόνιση της γαλανόλευκης να
κυµατίζει.
Με αυτό το συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και, όπως
σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν από τρία χρόνια, στις 29
Νοεµβρίου του 2014, ο ΑλέξηςΤσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.

Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για τις επόµενες απόπειρες δανεισµού
της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
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Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο
στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Στο ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο Ντέκλαν Κοστέλο προανήγγειλε
µεταρρυθµίσεις και µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασµένη εβδοµάδα
στην Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις».
Το µήνηµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων
µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
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Παναγιωτάκης: Πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, µε διεθνείς συνεργασίες σε
επενδυτικές ευκαιρίες, ηγέτης στην περιφερειακή αγορά

Η
ΔΕΗ
ενδιαφέρεται
για
τη
σύναψη
επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους
εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών
ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και
την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά
φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης μιλώντας στο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ–ΜΠΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι
ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα παγκοσμίως, τονίζοντας
μεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται με
την κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό
από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ, βρίσκεται σε διαδικασία
διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της
σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε
ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σημείωσε, διερευνούμε επενδύσεις σε επικερδή έργα
ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών».
energypress.gr
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«Ηµέρα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Νέα Υόρκη.- Στα πλαίσια του “19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την
«Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης». O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου
2017 του Χρηµατιστηρίου .
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει αυτή τη µέρα.

«GREEK DAY» AT NEW YORK STOCK EXCHANGE
Within the context of the “19th 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 entitled “Greek Day at NYSE”.
Hon. Euclid Tsakalotos, Minister of Finance of the Hellenic Republic, rang “The Closing Bell”, ending the
trading session on Tuesday, December 12th 2017.
The New York Stock Exchange (NYSE) flew the Greek flag on Wall Street and issued special commemorative
medals to honor the members of the Greek Delegation.
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Παναγιωτάκης προς Αµερικανούς: Να γιατί πρέπει να ενδιαφερθείτε για τις
λιγνιτικές της ΔΕΗ - Ολα όσα ειπώθηκαν στη Ν.Υόρκη

Τα επιχειρήµατα του προέδρου της ΔΕΗ και η δίκαιη αποτίµηση που καλείται να δώσει η αγορά
Το WEN (Worldenergynews.gr) αποκαλύπτει σήµερα τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµ
Παναγιωτάκης στους επενδυτές στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, που αφορούν
την διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών µονάδων, που θα είναι στο επίκεντρο τηας αγοράς
στο προσεχές διάστηµα.
Είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ,"Μια ευκαιρία για την ΔΕΗ µπορεί να προέλθει από την υποχρέωσή της να
πουλήσει τις λιγνιτικες µονάδες.
Το market test θα ξεκινήσει τις προσεχείς εβδοµάδες, όπου η συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων
επενδυτών και ειδικά όσων έρχονται από τις ΗΠΑ θα είναι καλοδεχούµενο.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των λιγνιτικών µονάδων που είναι προς πώληση.
Είναι η πρώτη, για τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήµατος στην Ελλάδα, όπου η λιγνιτική παραγωγή στο
25% είναι καθοριστικής σηµασίας για την ασφάλεια του συστήµατος.
Κατά δεύτερον µετά την ανάθεση περισσοτέρων από 2100 ΜW η λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί
χαµηλότερα του 18% ενώ τα λειτουργικά τµήµατα θα διαθέτουν έναν πολύ υψηλό "χαµηλό" συντελεστή.
Κατά τρίτον υπάρχει πολύς χώρος για µείωση του κόστους, καθώς διαθέτουµε αποτελεσµατική λειτουργία
τόσο στις µονάδες όσο και στα λιγνιτικά πεδία.
Είναι σηµαντικό για εµάς να πάρουµε µια σωστή, εύλογη, λογική τιµή για την πώληση των
µονάδων µας, έτσι ώστε να εκµεταλλευθούµε µέρος της διαιδικασίας για να
χρηµατοδοτήσουµε µερικώς κινήσεις, που είναι ευθυγραµµισµένες µε τον στόχο των
επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια.
Θέλω να δώσω έµφαση στην κατεύθυνση των ανανεώσιµων πηγών.
Η Ελλάδα θα πρέπει να κρατήσει συνολικά την λιγνιτική παραγωγή στο 25-28% του συνόλου
και για τον λόγο αυτό προσφέρουµε προς επένδυση την κατασκευή µονάδας στα βόρεια της χώρας
(Μελίτη)"
Η ανάλυση του προέδρου της ΔΕΗ προς τους Αµερικανούς επενδυτές αλλά των διeθνή funds που έδωσαν
το παρόν στο συνέδριο της Capital Link για την πώληση των λιγνιτικών και την προσέλκυση επενδύσεων
επιχειρεί να εξηγήσει γιατί µπορεί να αποτελέσει µια συµφέρουσα επένδυση.
Κανείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί πριν από από 12 µήνες όταν το WEN είχε την τόλµη να καταγράψει
ότι η πώληση των λιγνιτικών µονάδων θα έµπαινε στην ηµερήσια διάταξη, διότι τότε αποτεολύσε ταµπού,
ότι θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο.
Το τι ακριβώς θα γίνει, ενέχει σήµερα πολλά ερωτήµατα γιατί δεν ξέρουµε τους όρους, την
αποτίµηση αλλά και τον τρόπο αποπληρωµής.
Το µάρκετ τεστ δύσκολα θα αποτύχει, γιατί οι προσφορές που θα κατατεθούν δεν θα είναι δεσµευτικές.
Και κατά τον τρόπο αυτόν η κυβέρνηση θα έχει χρόνο σε πρώτη φάση τουλάχιστον µέχρι το καλοκαίρι.
Είτε το θέλουε έιτε όχι, το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης απότελούν και σήµερα οι Κινέζοι.
Την ίδια ώρα η προετοιµασία που µεθοδικά προχωρά προς την πλευρά της Κοµισιόν όσο και στην πλευρά
του ΣΕΒ στόχο έχει την διάσωση και αξιοποίηση του Αµυνταίου.
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Η ελληνική ενεργειακή αγορά δεν µπορεί να κλείσει λιγνιτικές µονάδες διότι το έλειµµα που θα προκύψει,
θα απαιτήσει αθρόες εισαγωγές και για αυτό κάνει νόηµα να κατασκευαστεί η Μελίτη 2.
Άρα το παιχνίδι µε τα λιγνιτικά θα έχει µέλλον.
Το ερώτηµα είναι ποιές θα είναι οι τιµές, ποιό το όφελος για την ΔΕΗ και αν αυτό θα οδηγήσει σε αυτό
που ζήτησε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, δηλαδή να πάρουµε µια εύλογη τιµή από την πώληση των µονάδων.
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Δεκέµβριος 2017 00:26
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Ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Γουόλ Στριτ
Στα πλαίσια του «19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το «Closing Bell», το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου.

http://tvxs.gr/
Publication date: 13/12/2017 07:51
Alexa ranking (Greece): 173
http://tvxs.gr/news/ellada/giati-oi-ependytes-agapisan-ksafnika-tin-ellada

Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;
Ο Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO της Firefox, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του
πολιτικού κινδύνου και ποντάρει στο Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι οι επενδυτές έχουν
βάλει στα «ραντάρ τους» την Ελλάδα, και η UBS εντάσσει τα ελληνικά οµόλογα στις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018».
Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα των διεθνών επενδυτών µε την Ελλάδα – πρόκειται
για την, συνήθη και κυνική, αποτίµηση κινδύνων και ευκαιριών που κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την
αποτίµηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται χαµηλό πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο
και µεγάλα περιθώρια επενδυτικών κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι στα ελληνικά οµόλογα τις
τελευταίες ηµέρες.
Το ράλι των οµολόγων
Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων έπεσαν χθες στο χαµηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση των δεκαετών τίτλων έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η
συνολική πτώση στο τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα διετή οµόλογα η απόδοση χθες
διαµορφώθηκε στο 2,15% από το 2,4% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2010.
Ολοκληρώνοντας την εικόνα το περίφηµο spread – η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών
οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών – υποχώρησε στις 407 µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο
επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει µε την Ελλάδα», είναι η ανάγνωση που
κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η οικονοµία της Ελλάδας εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο
χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα
έχει καταγράψει τρία συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά µετά την κρίση. Η ανεργία,
αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί από το ρεκόρ του
28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους, σταθεροποιήθηκαν και
αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015».
Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στην
Νέα Υόρκη, µε τους αναλυτές της Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά
οµόλογα ως την επένδυση µε τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το 2018.
Η Deutsche Bank
Είναι µια λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
παραµένουν υψηλές και υπόσχονται µεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι
επενδυτές είναι χαµηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει πλέον φως στην άκρη του τούνελ»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έκθεσή της η Deutsche Bank.
Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική του οδικού χάρτη που
διαµορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονοµία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά το βασικό σενάριο της
Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι µε µια απολύτως «καθαρή»
έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική έξοδο» - ήτοι, µε µια συµφωνία µε τους δανειστές που δεν θα
περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή και νέο Μνηµόνιο, θα βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι» ρευστότητας, και
θα προβλέπει συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής ήπια εποπτεία.
Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον της
Deutsche Bank, δεν θα µετάσχει τελικώς χρηµατοδοτικά στο πρόγραµµα αίροντας µεγάλος µέρος της
πίεσης για δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας στην κατεύθυνση της τόνωσης της
ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερµανικής τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα
παίξει η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτηµα της µείωσης του χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση
της εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την
ελληνική κυβέρνηση σε έναν κοµβικό και άµεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις
αγορές.
Νέα επταετής έκδοση
Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες στις οποίες ποντάρει η ελληνική
πλευρά προκειµένου να χτίσει το λεγόµενο «µαξιλάρι» ρευστότητας που θα της επιτρέψει να τελειώσει το
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πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε, µε τις τελευταίες πληροφορίες που δηµοσιεύει η
επίσης γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο και,
συνολικά, σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι µε στόχο την άντληση 6 δις ευρώ.
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19οΕτήσιο Capital Link “Invest in Greece” Forum: Βασικά σηµεία παρέµβασης του
CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη

«Εφαλτήριο για τη δυναµική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ο τοµέας της Ενέργειας,
ο οποίος σήµερα προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες» υποστήριξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την τοποθέτησή του στο 19ο συνέδριο Capital Linkµε θέµα «Η
Ελλάδα ως Ενεργειακή Πύλη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
την βούληση και διαθέτει τα εχέγγυα προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική
προσπάθεια για να καταστεί η χώρα σηµαντικός διαµετακοµιστικός κόµβος και αναβαθµισµένη πύλη
εισόδου ενεργειακών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ.
Ο κ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
που έχουν δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αφορούν:
Αγωγούς για τη µεταφορά ΦΑ, που είναι είτε υπό κατασκευή, είτε σε φάση διερεύνησης, από χώρες
εκτός Ε.Ε. (ΤransAdriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon), καθώς και αγωγούς διασύνδεσης µεταξύ
όµορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH).
Διασύνδεση των Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς
και µεταξύ όµορων κρατών εντός της Ε.Ε.
Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών Χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Κροατία.
Αναβάθµιση του αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού της Ρεβυθούσας.
Χρήση παλαιών φυσικών αποθηκευτικών χώρων, καθώς και αξιοποίηση πλωτών µονάδων
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).

Σύµφωνα µε τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριµένων έργων θα συµβάλει στη διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασµού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως µία ενεργειακά ασφαλή
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως µείζονα ενεργειακό κόµβο για την ευρύτερη
περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναµενόµενη εκτίναξη των επενδύσεων για δηµιουργία µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, αλλά και στις «σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης κοιτασµάτων
Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
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Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο»,
εξέλιξη που εάν επιβεβαιωθεί θα
ισχυροποιήσει στρατηγικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, ενώ θα συµβάλει καθοριστικά στις
αναπτυξιακές προοπτικές και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.
«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Κόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edison, ενώ
το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο και
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ανοικτά της Κρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από κοινού µε την TOTAL και την ExxonMobil» δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ,
προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν.Μάλιστα, όπως είπε, σε συνδυασµό µε αντίστοιχες ανακαλύψεις στη Λεκάνη της
Λεβαντίνης ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναµένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των
ενεργειακών εξελίξεων για πολλές δεκαετίες.
Ο κ. Στεργιούλης παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ κατά την τελευταία τριετία, µε
τα αναµενόµενα EBITDA για το 2017 να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή
να κινείται σε ιστορικά υψηλά,αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Οµίλου στους τοµείς πετρελαίου και πετροχηµικών,
στην ενίσχυση των συνεργασιών του µε κρατικούς φορείς πετρελαίου και µεγάλες διεθνείς εταιρείες,
στην ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισµού και
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τη διαρκή
ενσωµάτωση καινούργιων τεχνολογιών και τη διάχυση της νέας τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του
συντελούµενου ενεργειακού µετασχηµατισµού.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα παραµείνουν
ένας κυρίαρχος ενεργειακός Όµιλος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης,
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων &
υπηρεσιών σε όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του προς τους Συνέδρους του στο 19ου Ετήσιου Capital Link, ο κ.
Στεργιούλης τόνισε:«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τον βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ασταθή
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τώρα που η χώρα προσπερνά τον σκόπελο της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και
οικοδοµεί ισχυρές περιφερειακές συµµαχίες, έφτασε και η ώρα για την προσέλκυση σηµαντικών
επενδύσεων. Στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο
δυναµικό που διαθέτει, οι καταρτισµένοι νέοι επιστήµονες που έχουν λάβει κορυφαία εκπαίδευση».
Όπως υπογράµµισε ο κ. Στεργιούλης, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει σηµαδευτεί από την κρίση και την
κατάρρευση του παλαιού µοντέλου ανάπτυξης και εν µέσω ραγδαίων µετασχηµατισµών και δοµικών
ανισορροπιών διεθνώς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι αλλά καραδοκούν και σηµαντικές ευκαιρίες, ο νέος
επιχειρηµατικός σχεδιασµός για τη χώρα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενθάρρυνση και την
ενίσχυση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας που θα ενσωµατώσουν γνώση, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
«Έχοντας διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος, θα πρέπει να στηρίξουµε όλους
όσους σκοπεύουν να επενδύσουν εδώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να αφήσουν τα κέρδη τους στη
χώρα», κατέληξε ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.
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Μ. Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για συνεργασίες µε στόχο τις
περιφερειακές διεθνείς αγορές

Η
ΔΕΗ
ενδιαφέρεται
για
τη
σύναψη
επιχειρηματικών συνεργασιών με αξιόπιστους
εταίρους για τη διερεύνηση επενδυτικών
ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και
την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού
αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα
Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι
ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα παγκοσμίως, τονίζοντας
μεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται με
την κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, εντελώς διαφορετικό
από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της
σε πιο ανταγωνιστική και αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε
ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σημείωσε, διερευνούμε επενδύσεις σε επικερδή έργα
ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης "έξυπνων" µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο, ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων
Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήμανε τις θετικές προοπτικές που
ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που
είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός,
ελληνοιταλικός), καθώς και από την αναβάθμιση του αποθηκευτικού και
διαμετακομιστικού δυναμικού του σταθμού υγροποιημένου φυσικού
αερίου της Ρεβυθούσας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος στον
τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό
χώρο, με εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη. Η συμβολή αυτών των έργων,
προστιθέμενη στο εύρωστο δυναμικό του εγχώριου τομέα διύλισης θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας
στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα σημαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ
Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τρία χρόνια µετά τα «νταούλια», ο Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της Wall
Street
Πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης

Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκλεισε την επίσκεψή του
στη Νέα Υόρκη αλλά και, όπως σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για
τον ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε βίντεο
Σε ένα πανηγυρικό φινάλε συνεδρίασης εν µέσω επευφηµιών και χειροκροτηµάτων ο υπουργός
Οικονοµικών χτύπησε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης το καµπανάκι της λήξης στη
Wall Street. Την ώρα εκείνη στα matrix της αίθουσας των συναλλαγών κυµάτιζε µια ψηφιακή απεικόνιση
της γαλανόλευκης να κυµατίζει.

Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη αλλά και,
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όπως σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν από τρία χρόνια, στις 29
Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το νταούλι και οι αγορές θα
χορεύουν.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.

Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών
και εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για τις επόµενες απόπειρες
δανεισµού της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.
Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε πως «ο
στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Στο ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο, προανήγγειλε
µεταρρυθµίσεις και µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασµένη εβδοµάδα
στην Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις».
Το µήνυµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το οριστικό τέλος των δεσµεύσεων
µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο αφήγηµα του clean exit.
Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα
ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου.
Πρόκειται για το πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε στόχο την
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές.
Με δεδοµένη ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο µνηµόνιο το οποί θα
συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του
χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.
Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις αγορές και το σήµα
ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή» θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για
την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το
τέλος του προγράµµατος.
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τέλος του προγράµµατος.
Συµπληρώστε το email σα ς για να λα µβά νετε όλη την έκτα κτη επικα ιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή
Ακολουθήστε µα ς στα
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Οι ξένοι επενδυτές δείχνουν έξοδο της Ελλάδος στις αγορές
Οι αποδόσεις στα ελληνικά οµόλογα δείχνουν «έξοδο στις αγορές». Την ώρα που στην κυβέρνηση δεν το
κρύβουν ότι θέλουν µέσα στο πρώτο 3µηνο του έτους, να αποτολµήσουν µία πιο γενναία έξοδο στις
αγορές, οι επενδυτές στέλνουν ένα κωδικοποιηµένο µεν, αλλά σαφές µήνυµα: µπορείτε να το κάνετε.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλ. Τσακαλώτος που βρίσκεται στην Ν. Υόρκη για επαφές µε επίδοξους
επενδυτές για να µελλοντικά ελληνικά οµόλογα, οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει στα προ κρίσης επίπεδα,
δηλαδή στον Μάρτιο του 2008, σχεδόν 10 χρόνια πίσω.
Από την ηµέρα που ολοκληρώθηκε το swap στην αγορά οµολόγων γίνεται το ένα ρεκόρ µετά το άλλο. Χθες
η απόδοση στο 10ετές οµόλογο υποχώρησε κάτω από το 4,4% για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2008.
Οι θετικότερες εκθέσεις των διεθνών οίκων για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραµµα σε
συνδυασµό µε τις δηλώσεις των ξένων funds και επενδυτικών τραπεζών, δίνει σήµερα νέα πνοή στην ήδη
έντονα βελτιωµένη εικόνα της αγοράς των ελληνικών οµολόγων, στέλνοντας όλες τις διάρκειες σε
εντυπωσιακό ράλι.
Πιο αναλυτικά, στο 4,39% και µε πτώση κοντά στο 3% διαµορφώνεται η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
οµολόγου, επίπεδα που δεν έχουν σηµειωθεί από τις 20 Μαρτίου του 2008, πολύ πριν το ξέσπασµα της
ελληνική κρίσης χρέους, ενώ η βελτίωση το τελευταίο δίµηνο και από τα επίπεδα του 5,6% ξεπερνά το
21%.
Σηµαντική είναι και η αποκλιµάκωση των αποδόσεων στα 2ετή οµόλογα, οι οποίες διαµορφώνονται στο
2,222% και στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2009, αλλά και των αποδόσεων στα 5ετή οι οποίες αγγίζουν
το 3,567% και τα επίπεδα του Νοεµβρίου του 2009.
Η Deutsche Bank σε έκθεσή της τόνισε πως επιτέλους υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για την Ελλάδα
και πως οι προοπτικές για το 2018 παραµένουν θετικές., αν και επεσήµανε ότι ο δρόµος προς την
οµαλοποίηση θα παραµείνει µακρύς και δύσκολος.
Από την πλευρά της η Capital Economics, σηµείωσε πως η ελληνική κρίση έχει υποχωρήσει και η ελληνική
κυβέρνηση ενδεχοµένως να µπορέσει να βγει από το πρόγραµµα διάσωσης τον επόµενο Αύγουστο, όπως
έχει προγραµµατιστεί, αν και προέβλεψε ότι η έξοδος δεν θα είναι «καθαρή».
Όπως σηµειώνουν οι αναλυτές, η πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων θα ενθαρρύνουν την
Ελλάδα να προχωρήσει σε νέα δοκιµαστική έξοδο στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα. Η Global
Capital εκτίµησε πρόσφατα ότι το swap ανοίγει στην Ελλάδα την πόρτα για έκδοση 3ετούς και 7ετούς
οµολόγου το 2018 καθώς η πολύ επιτυχηµένη ανταλλαγή που ξεπέρασε τα 25 δισ. ευρώ, οµαλοποιεί έντονα
την καµπύλη της χώρας.
Από την µεριά του, ο Philip Brown, αναλυτής της Citigroup, τόνισε µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Invest in
Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ότι καθώς προχωράµε σε ένα περιβάλλον αυξανόµενων
αποδόσεων στο επόµενο έτος, τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου είναι σε θέση να δώσουν ξανά στους
επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ»
Ο Henrik Johnsson, αναλυτής της Deutsche Bank, επεσήµανε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην
όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Η γερµανική εφηµερίδα Handelsblatt σηµείωνε χθες πως η εµπιστοσύνη των επενδυτών σε οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου αποκαθίσταται, τονίζοντας µάλιστα ότι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS
χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως τις «κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις για το 2018». Σύµφωνα µε
την εφηµερίδα, πριν από το τέλος του προγράµµατος προσαρµογής τον Αύγουστο η Ελλάδα σχεδιάζει την
έκδοση δύο ή τριών τίτλων µε σκοπό να αντλήσει από τις αγορές περίπου 6 δις ευρώ. Η αρχή θα γίνει
πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο. Μέχρι σήµερα όµως οι οίκοι αξιολόγησης δεν
αναβαθµίζουν τα ελληνικά οµόλογα. Που σηµαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει κι άλλα βήµατα για την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης πριν θέτει τέλος στην εξάρτηση από τους δανειστές και αρχίσει και πάλι
να αναχρηµατοδοτείται στις αγορές. Για τολµηρούς επενδυτές ωστόσο τα υψηλά επιτόκια αποτελούν
ευκαιρία. Αν το πρόγραµµα προσαρµογής παραµείνει σε τροχιά τότε ίσως οι επόµενοι µήνες αποδειχθούν
ακόµα πιο επικερδείς.
Πηγή: www.newsit.gr
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Οι ξένοι επενδυτές δείχνουν έξοδο της Ελλάδος στις αγορές

Οι αποδόσεις στα ελληνικά οµόλογα δείχνουν «έξοδο στις
αγορές». Την ώρα που στην κυβέρνηση δεν το κρύβουν ότι
θέλουν µέσα στο πρώτο 3µηνο του έτους, να αποτολµήσουν
µία πιο γενναία έξοδο στις αγορές, οι επενδυτές στέλνουν
ένα κωδικοποιηµένο µεν, αλλά σαφές µήνυµα: µπορείτε να το
κάνετε.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλ. Τσακαλώτος που βρίσκεται στην Ν. Υόρκη για επαφές µε επίδοξους
επενδυτές για να µελλοντικά ελληνικά οµόλογα, οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει στα προ κρίσης επίπεδα,
δηλαδή στον Μάρτιο του 2008, σχεδόν 10 χρόνια πίσω.
Από την ηµέρα που ολοκληρώθηκε το swap στην αγορά οµολόγων γίνεται το ένα ρεκόρ µετά το άλλο. Χθες
η απόδοση στο 10ετές οµόλογο υποχώρησε κάτω από το 4,4% για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2008.
Οι θετικότερες εκθέσεις των διεθνών οίκων για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραµµα σε
συνδυασµό µε τις δηλώσεις των ξένων funds και επενδυτικών τραπεζών, δίνει σήµερα νέα πνοή στην ήδη
έντονα βελτιωµένη εικόνα της αγοράς των ελληνικών οµολόγων, στέλνοντας όλες τις διάρκειες σε
εντυπωσιακό ράλι.
Πιο αναλυτικά, στο 4,39% και µε πτώση κοντά στο 3% διαµορφώνεται η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
οµολόγου, επίπεδα που δεν έχουν σηµειωθεί από τις 20 Μαρτίου του 2008, πολύ πριν το ξέσπασµα της
ελληνική κρίσης χρέους, ενώ η βελτίωση το τελευταίο δίµηνο και από τα επίπεδα του 5,6% ξεπερνά το
21%.
Σηµαντική είναι και η αποκλιµάκωση των αποδόσεων στα 2ετή οµόλογα, οι οποίες διαµορφώνονται στο
2,222% και στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2009, αλλά και των αποδόσεων στα 5ετή οι οποίες αγγίζουν
το 3,567% και τα επίπεδα του Νοεµβρίου του 2009.
Η Deutsche Bank σε έκθεσή της τόνισε πως επιτέλους υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για την Ελλάδα
και πως οι προοπτικές για το 2018 παραµένουν θετικές., αν και επεσήµανε ότι ο δρόµος προς την
οµαλοποίηση θα παραµείνει µακρύς και δύσκολος.
Από την πλευρά της η Capital Economics, σηµείωσε πως η ελληνική κρίση έχει υποχωρήσει και η ελληνική
κυβέρνηση ενδεχοµένως να µπορέσει να βγει από το πρόγραµµα διάσωσης τον επόµενο Αύγουστο, όπως
έχει προγραµµατιστεί, αν και προέβλεψε ότι η έξοδος δεν θα είναι «καθαρή».
Όπως σηµειώνουν οι αναλυτές, η πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων θα ενθαρρύνουν την
Ελλάδα να προχωρήσει σε νέα δοκιµαστική έξοδο στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα. Η Global
Capital εκτίµησε πρόσφατα ότι το swap ανοίγει στην Ελλάδα την πόρτα για έκδοση 3ετούς και 7ετούς
οµολόγου το 2018 καθώς η πολύ επιτυχηµένη ανταλλαγή που ξεπέρασε τα 25 δισ. ευρώ, οµαλοποιεί έντονα
την καµπύλη της χώρας.
Από την µεριά του, ο Philip Brown, αναλυτής της Citigroup, τόνισε µιλώντας στο «19ο Ετήσιο Invest in
Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ότι καθώς προχωράµε σε ένα περιβάλλον αυξανόµενων
αποδόσεων στο επόµενο έτος, τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου είναι σε θέση να δώσουν ξανά στους
επενδυτές τις καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ»
Ο Henrik Johnsson, αναλυτής της Deutsche Bank, επεσήµανε πως το 2017 είδαµε πραγµατική εξέλιξη στην
όρεξη των διεθνών επενδυτών για προϊόντα ελληνικού ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες.
Η γερµανική εφηµερίδα Handelsblatt σηµείωνε χθες πως η εµπιστοσύνη των επενδυτών σε οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου αποκαθίσταται, τονίζοντας µάλιστα ότι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS
χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως τις «κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις για το 2018». Σύµφωνα µε
την εφηµερίδα, πριν από το τέλος του προγράµµατος προσαρµογής τον Αύγουστο η Ελλάδα σχεδιάζει την
έκδοση δύο ή τριών τίτλων µε σκοπό να αντλήσει από τις αγορές περίπου 6 δις ευρώ. Η αρχή θα γίνει
πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο. Μέχρι σήµερα όµως οι οίκοι αξιολόγησης δεν
αναβαθµίζουν τα ελληνικά οµόλογα. Που σηµαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει κι άλλα βήµατα για την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης πριν θέτει τέλος στην εξάρτηση από τους δανειστές και αρχίσει και πάλι
να αναχρηµατοδοτείται στις αγορές. Για τολµηρούς επενδυτές ωστόσο τα υψηλά επιτόκια αποτελούν
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ευκαιρία. Αν το πρόγραµµα προσαρµογής παραµείνει σε τροχιά τότε ίσως οι επόµενοι µήνες αποδειχθούν
ακόµα πιο επικερδείς.
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Αικατερινάρη (ΕΕΣΥΠ): Ανάγκη µετασχηµατισµού των εταιρειών του δηµοσίου

Την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ) για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας, των επενδύσεων και της οικονομικής ανάκαμψης και
προοπτικών της χώρας παρουσίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ράνια Αικατερινάρη στο 19o
ετήσιο επενδυτικό Forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
"Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα θεσμό με χαρακτηριστικά σταθερότητας και μακροπρόθεσμης
προοπτικής, στον οποίο έχει ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών", ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κα
Αικατερινάρη και πρόσθεσε: "Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην
αναμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημόσιου
συμφέροντος, αντιστρέφοντας τον κατακερματισμό ευθύνης που ισχύει μέχρι σήμερα ως προς τη
διαχείριση και τη στρατηγική αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας".
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, "η ΕΕΣΥΠ έχει τέσσερις βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη της, προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση
της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βασικούς τομείς
της οικονομίας, β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης,
γ) να ενισχύει την μακροπρόθεσμη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και δ) να αυξήσει τα
έσοδα του δημοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και
το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος με τη μορφή επενδύσεων".
Κλείνοντας την παρουσίαση, η κα. Αικατερινάρη αναφέρθηκε στην ανάγκη του μετασχηματισμού των
εταιρειών του δημοσίου, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των αδυναμιών και προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα και της κρίσης και συνεχίζοντας με τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που
θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες και θα θέτει στόχους αποτελεσματικής διακυβέρνησης, λειτουργίας και
σταθερής ανάπτυξης. "Έχουμε διδαχθεί πολλά από την κρίση έχουμε γίνει δυνατότεροι και είναι η ώρα να
προχωρήσουμε μπροστά με σωστό σχεδιασμό και αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα".
capital.gr
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Το εκτινασσόµενο κάθισµα της κυβέρνησης

Μετά το φιάσκο µε τα βλήµατα που θέλαµε να πουλήσουµε στη Σαουδική Αραβία, ήρθε η ώρα να
πουλήσουµε εκτινασσόµενα καθίσµατα µαχητικού αεροσκάφους στην Αργεντινή. Και το θέµα ήρθε στην
Επιτροπή Εξοπλισµών, η οποία, όπως το συνηθίζει, συνεδρίασε κεκλεισµένων των θυρών. Ο υπουργός
Αµυνας Π. Καµµένος (φωτογραφία) προσήλθε στην Επιτροπή συνοδευόµενος, ως συνήθως από δύο
αρχηγούς (ΓΕΑ και ΓΕΣ), αλλά έπεσε πάνω στην οξεία κριτική των βουλευτών της ΝΔ που ψήφισαν
«παρών», αφού, όπως είπαν, θεωρούν τον «Καµµένο αφερέγγυο και αναξιόπιστο». Κριτική όχι επειδή
επρόκειτο να πωληθεί ένα υλικό που δεν χρησιµοποιεί πλέον η Πολεµική Αεροπορία, αλλά επειδή, όπως
είπαν οι γαλάζιοι, δεν εµπιστεύονται τον κ. Καµµένο.
nnn
Μάλιστα, εις εκ των βουλευτών της ΝΔ, ο Κώστας Τασούλας, συµβούλευσε, όπως έλεγε σε
συναδέλφους του βουλευτές, τον κ. Καµµένο να µην πωλήσει τα εκτινασσόµενα καθίσµατα γιατί θα
χρειαστούν και σε αυτόν και στον Αλέξη Τσίπρα την Κυριακή των εκλογών: «Αυτά θα σας βοηθήσουν να
εκτιναχθείτε πιο εύκολα από την εξουσία» είπε. Ο κ. Καµµένος έκανε πάλι λόγο για «συµµορία
διαπλεκόµενων ΜΜΕ που δίνει γραµµή στη ΝΔ» και πολλά άλλα χιλιοειπωµένα, µε τους βουλευτές της ΝΔ
να του λένε «δεν βαρέθηκες να τα λες όλα αυτά, δώσε µας εξηγήσεις για τα βλήµατα του µεσάζοντα
Παπαδόπουλου και για τις σφαίρες που βρέθηκαν στα χέρια του ISIS».
nnn
Μόλις ακούστηκε το «ISIS», δηµιουργήθηκε ένταση, µε τον κ. Καµµένο να εµπλέκει και πάλι την επικεφαλής
του Κινήµατος Αλλαγής Φώφη Γεννηµατά, λέγοντας πως η υπόθεση εξελίχθηκε επί υπουργίας της. Αυτό
προκάλεσε την έκρηξη του Θανάση Θεοχαρόπουλου (Δηµοκρατική Συµπαράταξη), ο οποίος
απευθυνόµενος στον υπουργό τού είπε: «Σταµατήστε τη λάσπη και τη συκοφαντία», κάνοντας λόγο για
απαράδεκτη τακτική του υπουργού.
nnn
Αν και η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισµών έγινε κεκλεισµένων των θυρών, µπαίνω στον πειρασµό να
σας αναφέρω ότι η Επιτροπή δεν συνεδρίασε µόνο για την πώληση εκτινασσόµενων καθισµάτων των
αποσυρθέντων µαχητικών F104, αλλά και για την... προµήθεια περίπου 70 ελικοπτέρων από τα αποθέµατα
των αµερικανικού Στρατού. Πρόκειται για ελικόπτερα αναγνωρίσεως, για τα οποία η ΝΔ πάλι δήλωσε
«παρών», αφού η εµπιστοσύνη της αντιπολίτευσης προς τον κ. Καµµένο έχει «σπάσει» («είναι σαν το γυαλί
που ράγισε» όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Βασ. Κικίλιας). Το πρόβληµα µε τα ελικόπτερα αυτά είναι
πόσα εκατοµµύρια χρειάζονται ώστε να θεωρηθούν αξιόπιστα και αξιόµαχα και πόσο θα στοιχίσει η
µεταφορά τους στην Ελλάδα.
Οταν ο Τσίπρας επιµένει στα αγγλικά
Δεν είναι το δυνατό του σηµείο τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα και το αποδεικνύει συνεχώς δηµοσίως.
Παρά ταύτα επιµένει να οµιλεί την αγγλική, να κάνει χαιρετισµούς στα αγγλικά, να µεταφράζει
ανεπιτυχώς (στα όρια του γελοίου) ελληνικές παροιµίες στα αγγλικά, να κάνει δηλώσεις στα αγγλικά, να
συνεννοείται µε τηλεδιασκέψεις στα αγγλικά µε την κυρία Μέρκελ και πολλά άλλα. Ο κ. Τσίπρας όµως,
σίγουρος για τα αγγλικά του, δεν θέλει διερµηνείς. Νοµίζει ότι τα οµιλεί άψογα και οι γκάφες έρχονται η
µία µετά την άλλη. Η πιο πρόσφατη γκάφα σηµειώθηκε στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του προς του
επενδυτές, που παρουσιάστηκε στο Capital Link της Νέας Υόρκης. Ηθελε ο Αλέξης Τσίπρας να ξεκαθαρίσει
για άλλη µια φορά ότι η Ελλάδα επέστρεψε µετά την οικονοµική κρίση, αλλά στα αγγλικά «σκότωσε» τη
φράση και µάλιστα δύο φορές. Μη νοµίζετε όµως ότι αυτό τον στενοχώρησε, απλώς το θεωρεί σαν...
αστειάκι. Ετσι είπε «Greece is come back. Greece is here. Greece is come back, is here now», ενώ η σωστή
φράση είναι «Greece has come back». Βεβαίως στο συγκεκριµένο συνέδριο δεν έµειναν ασχολίαστα τα
αγγλικά του κ. Τσίπρα, γιατί, όπως µαθαίνω στα πηγαδάκια, ειπώθηκε ότι «µε αυτά τα αγγλικά, τους
µόνους που µπορεί να προσελκύσει για επενδύσεις ο κ. Τσίπρας είναι τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων
ξένων γλωσσών».
Κούρες Τσιλάουµπλα (!)
Τι µαθαίνει κανείς παρακολουθώντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό (η οποία, να σηµειώσω,
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διεξάγεται σε άδεια έδρανα και µε τους παρόντες βουλευτές, οι περισσότεροι, να παίζουν µε τα κινητά
τους). Για παράδειγµα, γνωρίζετε ότι σε περιόδους κρίσεως επιχορηγούνται διάφοροι ιδιωτικοί σύλλογοι.
Ποιοι είναι αυτοί; Τους αποκάλυψε ο γαλάζιος Ιάσονας Φωτήλας. Πάρτε χαρτί και µολύβι και
σηµειώστε: Επιχορήγηση στο Σωµατείο για τη µνήµη του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, των Φίλων του Σκακιού,
τον Οργανισµό Προειδοποίησης για το Τσουνάµι και του Συλλόγου Πολεµικών Τεχνών «Κούρες
Τσιλάουµπλα». (Αυτό το τελευταίο το αναζήτησα στο Google και δεν το βρήκα, εκτός εάν δεν το πρόφερε
καλά ο γαλάζιος βουλευτής.)
Οι πιο καλοί πελάτες της... Siemens
Ο κ. Φωτήλας ωστόσο µίλησε και για ένα σκάνδαλο στο ΚΕΕΛΠΝΟ που αφορά τα αντιδραστήρια για τον
HIV («Χηβ» κατά τον κ. Πολάκη). Με εισήγηση συζύγου πρωτοκλασάτου υπουργού (και ενοίκου του
Μεγάρου Μαξίµου) µαταιώθηκε, κατά τον κ. Φωτήλα, το 2015 «καθ' όλα νόµιµος, σχεδόν ολοκληρωµένος,
ανοιχτός, διεθνής διαγωνισµός. Και όχι µόνο δεν προκηρύχθηκε νέος, όπως ζητούσε το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, αλλά το ΚΕΕΛΠΝΟ παρέλαβε αντιδραστήρια, χωρίς να πληρώσει, από τη...
Siemens, δηλαδή της έκανε µια έµµεση "απευθείας ανάθεση", αφού η Siemens τους έχει κάνει αγωγή και
για... αδικαιολόγητο πλουτισµό». Οµορφος κόσµος του ΚΕΕΛΠΝΟ αγγελικά πλασµένος.
Αµβωνας και... Σαρία

«Δεν θα ανέβετε στον άµβωνα;», ρώτησε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Εµµανουηλίδη, ο πρόεδρος της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δ. Σεβαστάκης. Επικράτησε προς στιγµή κάποια αµηχανία
καθ’ ότι …άµβωνα δεν διαθέτει η αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, αλλά βήµα, από του οποίου
εκφωνούνται οι λόγοι των αντιπροσώπων του Έθνους. Όλοι αντιλήφθηκαν βεβαίως ότι επρόκειτο περί
χιούµορ ίσως λόγω του αντικειµένου της
συζήτησης που ήταν η σαρία. Και συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο για την τροποποίηση του άρθρου 5 του
νόµου 1920/1991 µε τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί Μουσουλµάνων
Θρησκευτικών Λειτουργιών», εν συντοµία το νοµοσχέδιο για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της
σαρία, του ιερού
µουσουλµανικού νόµου που εφαρµόζεται από τον µουφτή.
***
Με την νοµοθετική ρύθµιση που είναι σε φάση επεξεργασίας στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή (θα
ψηφιστείαπό την Ολοµέλεια µετά τις γιορτές) αποσαφηνίζεται ότι για τις οικογενειακές και κληρονοµικές
διαφορές ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και µόνο κατ’ εξαίρεση αυτές οι υποθέσεις υπάγονται
στη δικαιοδοσία του Μουφτή αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα χρειάζεται η συναίνεση από όλα τα
διάδικα µέρη για να παρέµβει.
Σχόλια αναγνωστών (15)
HeliosPlus
Γνώµες περισσότερες ειδήσεις
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Τσακαλώτος: Δεν αποσύρεται η επένδυση στην Εθνική Ασφαλιστική
Δεν υπάρχει σκέψη ή πληροφορία απόσυρσης της ελληνοαµερικανικής επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική,
σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Ο κ. Τσακαλώτος, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Capital Link Invest in Greece
Forum, εξέφρασε την απορία του για τα σενάρια που είδαν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες
ηµέρες, τα οποία έκαναν λόγο για εµπλοκή και εµπόδια στην διαδικασία, που θα οδηγούσαν τον όµιλο υπό
τον Τζον Κάλαµο και τον Τζον Κουδούνη να µην προχωρήσουν την επένδυση, επικαλούµενος την οµιλία του
κ. Κουδούνη στο Capital Link λίγο νωρίτερα.
"Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση.
Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική
οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το
λέει.", είπε ο κ. Τσακαλώτος, διαψεύδοντας µε αυτόν τον τρόπο τα επίµονα δηµοσιεύµατα των τελευταίων
τριών εβδοµάδων.
Σε ό,τι αφορά γενικότερα στο θέµα των επενδύσεων, ο κ. Τσακαλώτος εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος,
ενώ άφησε αιχµές για τους χειρισµούς των προηγούµενων Κυβερνήσεων στον εν λόγω τοµέα.
"Δεν κάνουµε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουµε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι ένα
πρόγραµµα εξόδων στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούµε.
Κάναµε την πρώτη, την δεύτερη την κάναµε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών οµολόγων. Όπως είπε
ο πρώτος οµιλητής σήµερα, καταφέραµε ακόµα να δείξουµε ότι οι έλληνες επενδυτές που µπήκαν στην
αναδιάρθρωση του χρέους πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει
τελειώσει.", τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.

#ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ #ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
share
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Εύσηµα στην Ελλάδα από τον Πρεµ Γουάτσα
ΑP Photo / Thanasis Stavrakis, File Αρτεµις Σπηλιώτη
Ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία δίνει ο µεγαλοεπενδυτής Πρεµ Γουάτσα, πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της Fairfax Financial Holding µε σηµαντική παρουσία στην Ελλάδα, την οποία
σκέφτεται να επεκτείνει.
«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονοµικών έκαναν όλα όσα είχαν ζητήσει οι πιστωτές. Το πολιτικό
ρίσκο ήταν θέµα το 2013 και το 2014 και τώρα το ρίσκο αυτό έχει ελαχιστοποιηθεί, ίσως έχει εξαφανιστεί»
δηλώνει ο Πρεµ Γουάτσα, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, η οποία έρχεται ταυτόχρονα µε το κάλεσµα
που απηύθυνε η Ελλάδα στους διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο του 19ου Capital Link «Invest in Greece» που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ο µεγαλύτερος µέτοχος της Εurobank µε 18% και σηµαντικές συµµετοχές στην Grivalia, τον όµιλο
Μυτιληναίου και στο Praktiker που κόστισαν 1,3 δισ. δολάρια, υπογραµµίζει στη συνέντευξή του στο
Bloomberg ότι «για τους επενδυτές αξίζει τον κόπο να εξετάσουν µε προσοχή την Ελλάδα» και δηλώνει
πρόθυµος να εξετάσει επέκταση της έκθεσής του στη χώρα µας.
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η Fairfax έχει υποστεί απώλειες άνω των 600 εκατ. δολαρίων στην Ελλάδα.
«Εχουµε χάσει πολλά χρήµατα στην Ελλάδα. Είµαστε όµως µακροχρόνιοι επενδυτές» υπογραµµίζει.
Εµµέσως, εξάλλου, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να µπει στην αγορά νέων ελληνικών οµολόγων, την
οποία χρονικά τοποθετεί στις αρχές του 2018.
«Ποτέ δεν αποκαλύπτεις το επενδυτικό σου σχέδιο, αλλά όταν έρθει η ώρα θα δούµε, και το ίδιο ισχύει και
για τις ελληνικές µετοχές» είπε στο Bloomberg, το οποίο υπογραµµίζει ότι η Fairfax έχει ήδη ουσιαστικές
θέσεις σε ελληνικά κρατικά οµόλογα.
Για τον 67χρονο µεγαλοεπενδυτή «η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση» και η επιστροφή στην
κανονικότητα θα απαιτήσει µερικά βήµατα ακόµη.
«Τα capital controls θα αποσυρθούν. Οταν αποσύρθηκαν στην Κύπρο οι καταθέσεις επέστρεψαν, δεν
έφυγαν, και το ίδιο θα συµβεί και στην Ελλάδα».
Σε ό,τι αφορά τη Eurobank, ο Γουάτσα είναι απολύτως βέβαιος για µια θετική στροφή στην πορεία της.
«Η Eurobank είναι πολύ καλά κεφαλαιοποιηµένη. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια υποχωρούν, η τράπεζα
είναι κερδοφόρα και εποµένως πιστεύω ότι τα επικείµενα stress tests θα πρέπει να πάνε καλά» είπε ο
Γουάτσα.

http://www.palo.gr/
Publication date: 13/12/2017 04:26
Alexa ranking (Greece): 1071
http://www.palo.gr/oikonomika-nea/prosklisi-koyntoyra-gia-ependyseis-ston-ellinik...

Πρόσκληση Κουντουρά για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισµό, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη. Η κ. Κουντουρά
προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα και να
επενδύσουν στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, µιλώντας στο συνέδριο που διοργανώθηκε
στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της αµερικάνικης µεγαλούπολης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς. Η υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική
βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την
προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων. Το υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη
εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, µε στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα...
Patrisnews.com ·
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Μια ευκαιρία να καταστραφείτε...
Του Κώστα Στούπα Ο πρωθυπουργός νοµίζει πως οι επενδυτές µοιάζουν µε τους ψηφοφόρους. Δηλαδή
πιστεύει πως διαθέτουν µνήµη χρυσόψαρου και άγονται και φέρονται από τυχάρπαστους ηγέτες αντί
ψιχίων... Προχθές ο κ. Τσίπρας µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα που απηύθυνε στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε την Ελλάδα
σαν "...γη της ευκαιρίας". Βλέπε: Προσκλητήριο Τσίπρα για επενδύσεις Όποιος γνωρίζει την ελληνική
πραγµατικότητα, γνωρίζει πως από επενδυτικής απόψεως η Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία να καταστραφεί
όποιος πιστέψει πως έχει να κάνει µε σοβαρή χώρα για να δεσµεύσει σοβαρά κεφάλαια. Στην Ελλάδα
προκόβει µόνο η διαπλοκή των κρατικοδίαιτων "καπιταλιστών" που αποσπά προνόµια ταίζοντας τους
πολιτικούς και τους πελάτες τους. Το κράτος µε τις ρυθµίσεις και το παρακράτος των ακτιβιστών τους
οποίους χρησιµοποιεί ως "χρήσιµους ηλίθιους" µε το µανδύα της προάσπισης των...
Capital.gr ·
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Αθανασόπουλος (Alpha Bank): Οι ελληνικές τράπεζες θα µειώσουν πιο
επιθετικά τα NPEs
Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking, Alpha
Bank, µιλώντας "19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum" πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 µιλώντας για τα NPEs τόνισε ότι "παρόλο που η προ
αποσβέσεων µείωση των Μη Εξυπηρετουµένων Ανοιγµάτων (NPE) ήταν περιορισµένη τα προηγούµενα
χρόνια, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µια τέτοια προσπάθεια αναδιάρθρωσης πραγµατοποιήθηκε σε ένα µη
σταθεροποιηµένο µακροοικονοµικό περιβάλλον, µε την οικονοµία σε ύφεση και την αγορά υπό καθεστώς
ελέγχου κεφαλαίων. Επιπλέον, το νοµικό πλαίσιο µετατράπηκε σταδιακά αλλά µε αργούς ρυθµούς σε πιο
ευνοϊκό για τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, δεν υπήρχαν πλειστηριασµοί, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν θετική προ προβλέψεων κερδοφορία. Καθώς η οικονοµία σταδιακά
ανακάµπτει, όπως απεικονίζεται και στις αποδόσεις των Ελληνικών...
Bankingnews ·
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Czurda (ΤΧΣ): Οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν πρωτοβουλίες για την
επίλυση των NPLs
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος, του Ελληνικό Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
µιλώντας στο "19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum" που πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 για τα NPEs τόνισε πως "τα σηµαντικά επιτεύγµατα στο
νοµικό, δικαστικό και γενικό πλαίσιο διαχείρισης του NPL έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα τελευταία
δυόµισι χρόνια, τα οποία θα µπορούσαν να τονιστούν στους ακόλουθους τοµείς. Έχει θεσπιστεί ένα
πλαίσιο εκτός του δικαστηρίου-προπόνησης, οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Πτώχευσης
αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά τα εµπόδια που διαπιστώθηκαν προηγουµένως, οι αλλαγές στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας φαίνεται να έχουν θέσει τη βάση για πολύ βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα στην
επιβολή των δικαιωµάτων ασφαλείας (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών), το
ζήτηµα της ευθύνης των τραπεζών, το επάγγελµα του διαχειριστή αφερεγγυότητας...
Bankingnews ·
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Γεωργακόπουλος (Πειραιώς): Προχωράµε σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις
των NPEs σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Ο κ.Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Executive General Manager, Non-Core Business & Restructuring Portfolio, Piraeus
Bank,µιλώντας "19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum" πραγµατοποιήθηκε στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεµβρίου, 2017 τόνισε ότι "η Ελλάδα από τις αρχές του 2009 έχει
αντιµετωπίσει διπλή ύφεση -30% ΑΕΠ/ '25% ανεργία, η εκκαθάριση 12 τραπεζών, τα AQRs, οι
ανακεφαλαιοποιήσεις, η αβεβαιότητα και η επιβολή capital controls εκτίναξαν τον δείκτη των µη
εξυπηρετούµενων δανείων σε ποσοστό άνω του 45%. H αποτελεσµατική διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων είναι το δυσκολότερο project των Ελληνικών Τραπεζών για τα επόµενα χρόνια.
Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα βελτιώνεται, πλατφόρµες διαχείρισης και δεξιότητες αναπτύσσονται, το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο. Αυτό δηλώνει ότι
υπάρχουν καλές πιθανότητες για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση αποτελεσµατικά. Η...
Bankingnews ·

πριν από 1 ώρα 5 λεπτά ·

http://www.sport-fm.gr/
Publication date: 13/12/2017 02:15
Alexa ranking (Greece): 36
http://www.sport-fm.gr/article/O-tsakalwtos-xtupise-to-kampanaki-sti-Wall-Street-vi...

O Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι στη Wall Street (video)
Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street καθώς ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το
καµπανάκι λήξης.
Ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Για την ιστορία, στην συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες,
ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.

Πηγή: iefimerida.gr
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Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Χειροκροτήµατα και επευφηµίες από τους επενδυτές
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας,
δίνοντας ελληνικό «χρώµα» στη συνεδρίαση της Τρίτης – Oλοκλήρωσε µε αυτόν τον
συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές

Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας προσθέτοντας
ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Μόλις εµφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφηµίες και
τα χειροκροτήµατα, ενώ οι γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική
σηµαία να κυµατίζει.

http://www.enimerosi24.gr/
Publication date: 13/12/2017 01:44
Alexa ranking (Greece): 1642
http://www.enimerosi24.gr/168549/%ce%bf-%cf%84%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b...

Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έφερε… ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones
σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
«Κουτσή» ανάπτυξη, συνέχιση της επιτροπείας αλλά και ευκαιρίες τα µηνύµατα από τη Νέα Υόρκη
Με επιφυλακτικότητα υποδέχτηκαν στη Νέα Υόρκη οι ξένοι επενδυτές τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι άλλαξαν όλα στην Ελλάδα, σε σχέση µε όσα συνέβαιναν τα
τελευταία τρία χρόνια. Αν και «κουµπωµένοι» όµως, στο επενδυτικό συνέδριο Capital Link έδειξαν πως
κοιτάζουν για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως θεωρούν την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds και
ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ και Ενέργεια.
Τα «καρφιά» τους πέταξαν τόσο οι επικεφαλής των θεσµών που µίλησαν στη Νέα Υόρκη. Παρότι
διαφήµισαν την επιτυχία του ελληνικού Μνηµονίου, ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο (Κοµισιόν) ότι αν και η
Ελλάδα εφάρµοσε πολλά µέτρα «η οικονοµική της ανάκαµψη απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές για πολλά
ακόµα χρόνια , ειδικά στη φορολογία, τις επενδύσεις και την απονοµή δικαιοσύνης».
Περισσότερο συγκεκριµένος ήταν ο κ. Νικολά Τζιαµαρόλι (επικεφαλής του κλιµακίου του ESM στην Αθήνα).
Στην οµιλία του υπαινίχθηκε τη ζηµιά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«εν αντιθέσει µε τα
προηγούµενα δύο τελευταία χρόνια, οι διαπραγµατεύσεις για την τρέχουσα αξιλόγηση έκλεισαν γρήγορα
και στην ώρα τους». Για την ελάφρυνση του χρέους όµως απέφυγε να πει οτιδήποτε καινούργιο,
επαναλαµβάνοντας τα µέτρα που καθόρισε από το 2016 ο ESM. «Αυτά οδηγούν σε µείωση του χρέους ως
προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες µονάδες ως το 2060» τονίζοντας ότι και αφού βγει η Ελλάδα από το
Μνηµόνιο τον Αύγουστο πρέπει να συνεχίσει να κάνει µεταρρυθµίσεις.
Και στο «δια ταύτα» ο κ.Τζιαµαριόλι είπε πως «µε τα δάνεια να λήγουν µετά από 40 και πλέον χρόνια, η
σχέση µας µε την Ελλάδα ξεπερνά τα όρια του Μνηµονίου. Ο ESM είναι µακροχρόνιος εταίρος της
Ελλάδος».
Τέλος τα πισωγυρίσµατα
Από τον Οίκο Αξιολόγησης Fitch, ο Γενικός Διευθυντής κ. Charles τόνισε στην οµιλία του ότι ο ο Fitch
αναβάθµισε την χώρα µας σε «B-» από «CCC» επειδή έκλεισε η 3η αξιολόγηση και αναµένεται ρύθµιση του
χρέους. Κυρίως όµως επειδή δεν αναµένει πλέον πολιτικά πισωγυρίσµατα και «περιορίζεται πια ο κίνδυνος
να ανατρέψει τα µέτρα του Μνηµονίου µια επόµενη κυβέρνηση».
Από την Moody’s η Γενική Διευθύντρια κυρία Elena Duggar πάντως, προέβλεψε ανάπτυξη 1.5% για φέτος
(αντί 1,6% που προβλέπει η Κοµισιόν και ο Προϋπολογισµός) και 2.0% το 2018 (αντί 2,5% στον
προϋπολογισµό) έναντι Ανάπτυξης 0% το 2016 (στην πραγµατικότητα για το 2016 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε
ύφεση 0,2%). Τόνισε όµως ότι λόγω του 3ου Μνηµονίου «η εµπιστοσύνη επιστρέφει» για την Ελλάδα.
Και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΣΟΕ κύριος Πάνος Τσακλόγλου, που ήταν επίσης καλεσµένος στο
ίδιο συνέδριο, τόνισε ότι «οι τεράστιες ανισορροπίες στον προϋπολογισµό και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελληνικής οικονοµίας είχαν ήδη αποκατασταθεί το 2014 και η οικονοµική ανάκαµψη είχε
ξεκινήσει. Παρά το θετικό εξωτερικό περιβάλλον, για πολιτικούς λόγους, την επόµενη διετία η οικονοµία
παρέµεινε σε στασιµότητα. Τώρα η οικονοµία ανακάµπτει και οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές της δείχνουν
να είναι θετικές». Και το απέδωσε στον συνδυασµό «των µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν στα χρόνια
των Μνηµονίων, των χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της διαθεσιµότητας άνεργου
εργατικού δυναµικού αρκετά υψηλής εξειδίκευσης και σχετικά χαµηλού κόστους, που µπορεί να
λειτουργήσει σαν µαγνήτης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων».
Τα κόκκινα δάνεια
Η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου από την Partner, Zepos & Yannopoulos, στην οµιλία της τόνισε τις θετικές
προβλέψεις για το µέλλον της οικονοµίας, αλλά και τη δηµιουργία «µιας ισχυρής αγοράς επενδύσεων στα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPE’s) ύψους περί τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Επίσης η κυρία Θένια Παναγοπούλου, εταίρος της «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία» σχολίασε πως «η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι
ευνοϊκή» και ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, προσέθεσε ότι µε το
άνοιγµα της αγοράς των πλειστηριασµών και τις ενδείξεις από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων που έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί «η αγορά θα κινηθεί προς πιο επιθετικούς ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που θα προέρχονται τόσο από την καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων
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χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά».
Και ο κύριος Γιώργος Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως «το
ενδιαφέρον των επενδυτών για Ελληνικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι αυξανόµενο». Προανήγγειλε
όµως και ότι η Τράπεζα Πειραιώς, θα προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σε βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στηρίζοντας τους πελάτες της και την ελληνική
οικονοµία.
Και ο Dr. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπσιτωτικής Σταθερότητας
τόνισε πως «τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει υπάρξει αξιοσηµείωτη πρόοδος στη νοµική, δικαστική και
συνολική διαχείριση των κόκκινωνδανείων».
Εµπόδιο οι υψηλοί φόροι
Από την άλλη, ο κύριος Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύµβουλος της Intralot, στην οµιλία του τόνισε
ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονοµία κατάφερε να παραµείνει συνδεδεµένη µε την αγορά, αλλά
οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις (συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας µισθωτών υπηρεσιών και της
κοινωνικής ασφάλισης που αυξάνουν το κόστος εργασίας) αποτέλεσαν ένα σηµαντικό αντικίνητρο για
επενδύσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Ελκυστικές αποδόσεις & τράπεζες
Από πλευράς του ο κ. Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, προέβλεψε ότι επειδή θα περιορίζεται πλέον
η ποσοτική χαλάρωση (QE Tapering) τα ελληνικά οµόλογα θα αποτελέσουν µια ελκυστική και αποδοτική
επιλογή για τους ξένους επενδυτές στην ευρωζώνη.
Ο Πρόεδρος της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών τραπεζών κ. Νικόλαος Καραµούζης τόνισε πως
παραµένουν προκλήσεις για τις τράπεζες, όπως τα υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας, η
επιστροφή των καταθέσεων και τα capital controls. Ωστόσο, υπάρχουν και ευρύτερες προκλήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD
2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρµογή των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ωστόσο «λαµβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και την διαφαινόµενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και
βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα
απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2δισ. ευρώ σε ετησιοποιηµένη
βάση), που αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη
κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα
µε τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις
εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες,
χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση µέσω εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού»
τόνισε ο κύριος Καραµούζης.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Πειραιώς, οι ελληνικές τράπεζες άντεξαν
λόγω (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και, (γ) των
αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Σύγκρινε το 2018 µε το 2010 λέγοντας πως «οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε
την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης.»
Ιδιωτικοποιήσεις και ενέργεια
Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, που µίλησε επίσης στο συνέδριο, τόνισε το
στρατηγικό µήνυµα στην απόφαση της Ελλάδας – που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τσίπρας στο Σικάγο
και την Ουάσινγκτον – να αρχίσει να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Στην οµιλία του µε τίτλο «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο τοπίο», ο Πρέσβης περιέγραψε το
αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ενέργεια: «Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά
αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας».
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χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Και ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εµµανουήλ Παναγιωτάκης ότι «η µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος, η ΔΕΗ,
βρίσκεται σε διαδικασία διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου» µε επενδύσεις ιδιαίτερα σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζει την
αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών,
ενώ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές καθώς και την επέκταση σε
ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η
ηλεκτροκίνηση.
Πηγή protothema.gr
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Μια ευκαιρία να καταστραφείτε...
Ο πρωθυπουργός νοµίζει πως οι επενδυτές µοιάζουν µε τους ψηφοφόρους. Δηλαδή πιστεύει πως
διαθέτουν µνήµη χρυσόψαρου και άγονται και φ...
Ο πρωθυπουργός νοµίζει πως οι επενδυτές µοιάζουν µε τους ψηφοφόρους. Δηλαδή
πιστεύει πως διαθέτουν μνήμη χρυσόψαρου και άγονται και φέρονται από
τυχάρπαστους ηγέτες αντί ψιχίων...
Προχθές ο κ. Τσίπρας με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε την Ελλάδα σαν "...γη της
ευκαιρίας”.
Βλέπε: Προσκλητήριο Τσίπρα για επενδύσεις
Όποιος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει πως από επενδυτικής απόψεως η Ελλάδα
αποτελεί ευκαιρία να καταστραφεί όποιος πιστέψει πως έχει να κάνει με σοβαρή χώρα για να δεσμεύσει
σοβαρά κεφάλαια.
Στην Ελλάδα προκόβει μόνο η διαπλοκή των κρατικοδίαιτων "καπιταλιστών” που αποσπά προνόμια
ταΐζοντας τους πολιτικούς και τους πελάτες τους.
Το κράτος με τις ρυθμίσεις και το παρακράτος των ακτιβιστών τους οποίους χρησιμοποιεί ως "χρήσιμους
ηλίθιους” με το μανδύα της προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων, επί της ουσίας προστατεύει τα
προνόµια των ολιγαρχών.

Η Ελλάδα προσφέρεται μόνο σαν ευκαιρία καταστροφής... όπως ακριβώς καταστράφηκε η εταιρεία που
πριν κάποια χρόνια εξαγόρασε το "Πόρτο Καρράς” και στη συνέχεια κόμματα, ακτιβιστές, δασάρχες δεν
της επέτρεψαν να αξιοποιήσει το ακίνητο όπως προέβλεπαν οι όροι που έγινε ο διαγωνισμός της
πώλησης...
Μην έχετε αυταπάτες, αν η εταιρεία που κέρδισε την αξιοποίηση του Ελληνικού είχε βιαστεί να
προχωρήσει και είχε δανειστεί περί τούτου, οι συνεχείς καθυστερήσεις θα την οδηγούσαν στο φάσμα της
χρεοκοπίας.
Έτσι χρεοκόπησε η "Βωβός” όταν ανέλαβε το έργο στο Βοτανικό και δανείστηκε να το υλοποιήσει αλλά
δεν το ξεκίνησε ποτέ γιατί δεκάδες οργανώσεις, φορείς και κόμματα με τον σημερινό πρωθυπουργό
επικεφαλής δεν επέτρεψαν να ξεκινήσει το έργο ποτέ.
Την ίδια τύχη θα είχε και η επένδυση στο Κόστα Ναβαρίνο η οποία χρειάστηκε περί τα 20 χρόνια και
αμέτρητη υπομονή και κεφάλαια που έρχονταν από τη ναυτιλία για να ολοκληρωθεί. Αν δεν επρόκειτο για
ένα έργο ζωής και συνεισφοράς στον τόπο καταγωγής με κριτήρια κόστους απόδοσης δεν θα
ολοκληρωνόταν ποτέ.
Ανάλογες περιπέτειες αντιμετωπίζουν και οι Καναδοί με την επένδυση εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Η
μισή τοπική κοινωνία είναι υπέρ και η υπόλοιπη μισή κατά. Η μισή κυβέρνηση υπέρ και η άλλη κατά... Το
νομικό καθεστώς είναι περίπλοκο και αντιφατικό προκειμένου να μπορεί το πολιτικό σύστημα και η κρατική
γραφειοκρατία να εκβιάζουν και να προσπορίζουν ιδιωτικά οφέλη.
Παλιότερα όσο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ήταν ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής κάθε χρόνο εμφανίζονταν
στοιχεία με ατασθαλίες στελεχών της κρατικής μηχανής. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αντιμετώπισε το
πρόβλημα της εκτεταμένης διαφθοράς του δημοσίου, αντικαθιστώντας τον κ. Ρακιντζή. Μετά την
αντικατάσταση πλέον λίγα µαθαίνουµε επίσηµα για τη διαφθορά των κρατικών λειτουργών...
Αν η κρατική μηχανή ήταν ένας οργανισμός βαθιά άρρωστος από διαφθορά ο κ. Ρακιντζής ήταν το
"θερμόμετρο” που κατέγραφε τον υψηλό πυρετό. Ο κ. Τσίπρας θεώρησε πως αν αντικαταστήσει το
"θερµόµετρο” που δείχνει τον υψηλό πυρετό µε ένα χαλασµένο θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα...
Δεν χρειάζεται να είναι γιατρός κάποιος για να καταλάβει πως αυτή η νοοτροπία

http://politika-gr.blogspot.gr/
Publication date: 13/12/2017 01:42
Alexa ranking (Greece): 6017
http://politika-gr.blogspot.gr/2017/12/blog-post_451.html

δεν βοηθάει τη χώρα και το λαό της, αλλά τους σκάβει το λάκκο...
Μοιάζει με ανέκδοτο λοιπόν η πρόσκληση του πρωθυπουργού για επενδύσεις στη γη της ευκαιρίας. Χώρες
με συνολικά αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα που εξοντώνει τους συνεπείς
φορολογούµενους και επενδυτές µόνο απατεώνες µπορεί να προσελκύσουν...
Οι απατεώνες εν αντιθέσει με τους επενδυτές έρχονται να κουρσέψουν και όχι για αμοιβαία επωφελείς
επενδύσεις...

Του Κώστα Στούπα
capital.gr
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[TheTOC]: Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε σήµερα το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Γουόλ Στριτ, πλαισιωµένος από την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, την ελληνική
αποστολή και εκπροσώπους των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ.
Μόλις εµφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφηµίες και τα χειροκροτήµατα, ενώ οι γιγαντοοθόνες
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: THE TOC
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Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στο διεθνές
επενδυτικό κοινό να επενδύσουν στην Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισµό, από
το βήµα του Capital Link Ιnvest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά
προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να
αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που
παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν
στο δυναμικά αναπτυσσόμενο τουριστικό
τομέα, μιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital
Link
Invest
in
Greece
Forum
που
διοργανώθηκε στη Νέα
Υόρκη σε
συνεργασία με το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες και οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες
σταθερότητας
και
ανάπτυξης
της
ελληνικής οικονομίας που εξασφάλισε η
ελληνική κυβέρνηση με ισχυρή πολιτική
βούληση και συγκεκριμένο αναπτυξιακό
σχέδιο, και στο φιλικό και ελκυστικό
περιβάλλον για την προσέλκυση και
προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισμού, τόνισε, υλοποιεί
την επιτυχημένη εθνική περιφερειακή
τουριστική πολιτική με στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για τουρισμό
365 ημέρες το χρόνο. Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής
πολιτικής, με έμφαση στην επιμήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγμα νέων ξένων αγορών επισκεπτών
υψηλής αγοραστικής δύναμης, την προώθηση νέων προορισμών και την ανάπτυξη του θεματικού
τουρισμού, έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική
αγορά και ήδη έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.

Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
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αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αμερικανική αγορά αναφέρθηκε σε μία σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόμενα την
τελευταία τριετία, στη σημαντική αύξηση της συνδεσιμότητας και των απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων, στις διμερείς επαφές με κορυφαίους Αμερικανικούς Ομίλους που διερευνούν συγκεκριμένες
ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό και στο real estate, καθώς και σε επενδυτικές κινήσεις που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αμερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες που εισέρχονται στην
ελληνική τουριστική αγορά.
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Ο Τσακαλώτος «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κλήθηκε να σηµάνει την λήξη των εργασιών της ηµέρας
προσθέτοντας... ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης
Το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street χτύπησε στις 23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ολοκληρώνοντας µε αυτόν τον συµβολικό τρόπο την επίσκεψή του στη
Νέα Υόρκη όπου µίλησε σε συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε σήµερα το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Γουόλ Στριτ, πλαισιωµένος από την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, την ελληνική
αποστολή και εκπροσώπους των ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ.
Μόλις εµφανίστηκε στην αίθουσα, δέχτηκε τις επευφηµίες και τα χειροκροτήµατα, ενώ οι γιγαντοοθόνες
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
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Νέα Υόρκη: Ο Ευκλείδης Τσακαλωτος κτυπά το καµπανάκι της Wall Street
(βίντεο)
Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street καθώς ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
χτύπησε το καµπανάκι λήξης.
Ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Για την ιστορία, στην συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες,
ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
Watch Live as executives and guests of Greek-American Issuer Day ring The NYSE Closing Bell
https://t.co/onXoWdyrw3
— NYSE (@NYSE) December 12, 2017
#HappeningNow: Greek day at the N.Y. Stock Exchange: ringing the closing bell @NYSE @tsakalotos #NY
pic.twitter.com/euLe3ursk0
— Greek Consulate NY (@GreeceinNewYork) December 12, 2017

http://www.bankingnews.gr/
Publication date: 13/12/2017 00:30
Alexa ranking (Greece): 751
http://bankingnews.gr/index.php?id=341162

Veto των θεσµών στο Υπερταµείο - Εντολή να µην πουληθούν οι ΔΕΚΟ, «να
εξυγιανθούν για να βγάλουν κέρδη»
Η αποκαλυπτική οµιλία Αικατερινάρη στο Road Show της Capital Link για το µοντέλο µετασχηµατισµού των
ΔΕΚΟ
Μπορεί η Ελληνική Εταιρία Συµµετοχών και Περιουσίας γνωστή και ως Υπερταµείο να
θεωρείται ότι θα αποκτήσει σηµαντικά ποσοστά 16 ΔΕΚΟ εκ των οποίων οι 3 εισηγµένες
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) µε σκοπό να τα πουλήσει αλλά τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Σύµφωνα µε πληροφορίες το µήνυµα που έχει σταλεί από κορυφαία στελέχη της τρόικας στο Υπερταµείο
είναι πως πλέον ο ρόλος του δεν είναι να πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν στον έλεγχό του αλλά να τις
εκσυγχρονίσει και να βγάλει κέρδη που θα αποπληρώνουν το χρέος αλλά θα χρησιµοποιούνται για
επενδύσεις.
Μάλιστα το µήνυµα ήταν απολύτως σαφές ότι δεν επιτρέπεται να γίνει καµία πώληση των συµµετοχών σε
ΔΕΚΟ από το Υπερταµείο αν προηγουµένως δεν υπάρξει έγκριση άνωθεν.
Ουσιαστικά πρόκειται για µια νέα εξέλιξη που ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο για τον οποίο θεωρητικά
ιδρύθηκε το Υπερταµείο. Έτσι οι µόνες συµµετοχές οι οποίες πρόκειται να πουληθούν είναι εκείνες που ήδη
έχουν µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο ουσιαστικά αναµένεται να κλείσει τον κύκλο του γύρω στο
2020.
Ο νέος ρόλος του Υπερταµείου ουσιαστικά αποκαλύφθηκε από τη Διευθύνουσα Σύµβουλό του κα Ράνια
Αικατερινάρη στο 19ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link που διεξήχθη τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Η κα Αικατερινάρη µιλώντας ενώπιον µεγάλων θεσµικών επενδυτών ανέφερε ότι «Η ίδρυση της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας και η εταιρική οργάνωση της εισαγάγει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα ένα θεσµό µε χαρακτηριστικά σταθερότητας και µακροπρόθεσµης προοπτικής, στον οποίο έχει
ανατεθεί η προώθηση βέλτιστων πρακτικών.
Σκοπός της ΕΕΣΥΠ είναι να προωθήσει νέα πρότυπα που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση του πλαισίου
διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος,
αντιστρέφοντας τον κατακερµατισµό ευθύνης που ισχύει µέχρι σήµερα ως προς τη διαχείριση και τη
στρατηγική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας».
Ουσιαστικά δηλαδή η κα Αικατερινάρη περιέγραψε το γεγονός ότι ο ρόλος του ταµείου είναι
διαχειριστικός στην περιουσία του Δηµοσίου.
Μάλιστα κατέστησε εµµέσως πιο ξεκάθαρο ότι το Υπερταµείο δεν θα πουλήσει τις ΔΕΚΟ που θα περάσουν
στον έλεγχό του αναφέροντας ότι οι βασικοί του στόχοι είναι:
α) να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει υπό τη σκέπη του,
προωθώντας στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας,
β) να καθιερώσει βέλτιστους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνης διοίκησης, γ) να ενισχύει
την µακροπρόθεσµη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και
δ) να αυξήσει τα έσοδα του δηµοσίου, από τα οποία το 50% θα αποδίδεται για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους και το 50% θα επιστρέφεται στο Κράτος µε τη µορφή επενδύσεων».
Ουσιαστικά δηλαδή η Διευθύνουσα Σύµβουλος του Υπερταµείου περιέγραψε ένα Ταµείο που όχι µόνο θα
έχει στόχο να κερδίζει για λογαριασµό του Δηµοσίου από τη διαχείριση της περιουσίας του αλλά
ταυτόχρονα κατά ποσοστό 50% να πραγµατοποιεί το ίδιο επενδύσεις.
Υπό αυτές τις συνθήκες το ερώτηµα είναι τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε πραγµατικά το Ταµείο µε ένα
άλλο µοντέλο διαχείρισης των ΔΕΚΟ να φέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος και να µην λειτουργήσει ως
νέος Οργανισµός Ανασυγκρότησης Eπιχειρήσεων υπό άλλη µορφή. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διοίκηση του
ιδίου του Ταµείου αλλά και από τις τυχόν παρεµβάσεις της τρόικας και της κυβέρνησης.
Τα στελέχη του Ταµείου πάντως έχουν καλά βιογραφικά από τη θητεία τους στον ιδιωτικό τοµέα και τις
µεγάλες επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διευθύνουσα Σύµβουλος κα Ράνια Αικατερινάρη ξεκίνησε την καριέρα της
στην Deutsche Bank µε έδρα το Λονδίνο, ενώ δούλεψε ως µηχανικός στην Ελλάδα και τη Δανία καθώς
έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ταυτόχρονα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
από το City University στο Λονδίνο. Πέρα της Deutsche bank έχει διατελέσει στέλεχος µεγάλων τραπεζών
όπως η BNP Paribas και η Eurobank.
Ιδιαίτερη εµπειρία διαθέτει στα ενεργειακά θέµατα καθώς διετέλεσε αναπληρώτρια Διευθύνουσα
Σύµβουλος στη ΔΕΗ αλλά και σε ζητήµατα ελεγκτικής και συµβουλευτικής επιχειρήσεων από τη θητεία της
ως partner στην Ernst & Young.
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
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Ο Τσακαλωτος "χτυπησε" το καµπανακι της Wall

Με ένα συµβολικό τρόπο- χτυπώντας το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης στη Wall Street- ολοκλήρωσε
ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε σε
συνέδριο και είχε επαφές µε διεθνείς επενδυτές.
Ο κ. Τσακαλώτος, κλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της ηµέρας, εν µέσω χειροκροτηµάτων και
επευφηµιών από επενδυτές, προσθέτοντας ελληνικό χρώµα στη συνεδρίαση της Τρίτης.
Συνοδευόταν από την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, την ελληνική αποστολή και εκπροσώπους των
ελληνικών συµφερόντων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ.
Την Δευτέρα ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε µε άνοδο 118,77 µονάδων (+0,49%)
στις 24.504,8 µονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε µειωµένος κατά 12,76 µονάδες (-0,19%) στι...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Μ. Παναγιωτάκης: «Η ΔΕΗ ψάχνει Aµερικάνους συνεταίρους για Ελλάδα –
Βαλκάνια»
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους εταίρους για τη
διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας,
η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η ΔΕΗ , βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για το σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών».
Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό
κατασκευή ή υπό εξέταση (ΤΑΡ, ελληνοβουλγαρικός, ελληνοιταλικός ), καθώς και από την αναβάθµιση του
αποθηκευτικού και διαµετακοµιστικού δυναµικού του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναθέρµανση του ενδιαφέροντος στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, µε εστίαση στην παρούσα φάση σε θαλάσσιες και χερσαίες
περιοχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.
Η συµβολή αυτών των έργων, προστιθέµενη στο εύρωστο δυναµικό του εγχώριου τοµέα διύλισης θα
συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε, καθιστώντας την Ελλάδα
σηµαντική ενεργειακή πύλη στην ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο κ. Στεργιούλης.
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Δείτε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να χτυπά το καµπανάκι στη Wall Street [βίντεο]
Αρωµα Ελλάδας στη Wall Street καθώς ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το
καµπανάκι λήξης.
Ο κ. Τσακαλώτος παραβρέθηκε στην ειδική εκδήλωση «Ηµέρα της Ελλάδας στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης» την οποία διοργάνωσε η Capital Link.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της οποίας είχε
επαφές µε διεθνείς επενδυτές ενώ απηύθυνε οµιλία σε συνέδριο.
Ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ σήµανε στις 15.45 (ώρα ΗΠΑ) την λήξη των εργασιών της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο
χτυπώντας το καµπανάκι αλλά και το σφυρί. Οι επενδυτές χειροκρότησαν, ενώ οι γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης απεικόνιζαν µια ελληνική σηµαία να κυµατίζει.
Για την ιστορία, στην συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες,
ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.
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Μια ευκαιρία να καταστραφείτε...
Του Κώστα Στούπα
Ο πρωθυπουργός νομίζει πως οι επενδυτές μοιάζουν με τους ψηφοφόρους. Δηλαδή
πιστεύει πως διαθέτουν μνήμη χρυσόψαρου και άγονται και φέρονται από
τυχάρπαστους ηγέτες αντί ψιχίων...
Προχθές ο κ. Τσίπρας με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στο πλαίσιο του
19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη
Νέα Υόρκη, παρουσίασε την Ελλάδα σαν "...γη της ευκαιρίας”.
Βλέπε: Προσκλητήριο Τσίπρα για επενδύσεις
Όποιος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει πως από επενδυτικής απόψεως η Ελλάδα
αποτελεί ευκαιρία να καταστραφεί όποιος πιστέψει πως έχει να κάνει με σοβαρή χώρα για να δεσμεύσει
σοβαρά κεφάλαια.
Στην Ελλάδα προκόβει μόνο η διαπλοκή των κρατικοδίαιτων "καπιταλιστών” που αποσπά προνόμια
ταΐζοντας τους πολιτικούς και τους πελάτες τους.
Το κράτος με τις ρυθμίσεις και το παρακράτος των ακτιβιστών τους οποίους χρησιμοποιεί ως "χρήσιμους
ηλίθιους” με το μανδύα της προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων, επί της ουσίας προστατεύει τα
προνόµια των ολιγαρχών.
Η Ελλάδα προσφέρεται μόνο σαν ευκαιρία καταστροφής... όπως ακριβώς καταστράφηκε η εταιρεία που
πριν κάποια χρόνια εξαγόρασε το "Πόρτο Καρράς” και στη συνέχεια κόμματα, ακτιβιστές, δασάρχες δεν
της επέτρεψαν να αξιοποιήσει το ακίνητο όπως προέβλεπαν οι όροι που έγινε ο διαγωνισμός της
πώλησης...
Μην έχετε αυταπάτες, αν η εταιρεία που κέρδισε την αξιοποίηση του Ελληνικού είχε βιαστεί να
προχωρήσει και είχε δανειστεί περί τούτου, οι συνεχείς καθυστερήσεις θα την οδηγούσαν στο φάσμα της
χρεοκοπίας.
Έτσι χρεοκόπησε η "Βωβός” όταν ανέλαβε το έργο στο Βοτανικό και δανείστηκε να το υλοποιήσει αλλά
δεν το ξεκίνησε ποτέ γιατί δεκάδες οργανώσεις, φορείς και κόμματα με τον σημερινό πρωθυπουργό
επικεφαλής δεν επέτρεψαν να ξεκινήσει το έργο ποτέ.
Την ίδια τύχη θα είχε και η επένδυση στο Κόστα Ναβαρίνο η οποία χρειάστηκε περί τα 20 χρόνια και
αμέτρητη υπομονή και κεφάλαια που έρχονταν από τη ναυτιλία για να ολοκληρωθεί. Αν δεν επρόκειτο για
ένα έργο ζωής και συνεισφοράς στον τόπο καταγωγής με κριτήρια κόστους απόδοσης δεν θα
ολοκληρωνόταν ποτέ.
Ανάλογες περιπέτειες αντιμετωπίζουν και οι Καναδοί με την επένδυση εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Η
μισή τοπική κοινωνία είναι υπέρ και η υπόλοιπη μισή κατά. Η μισή κυβέρνηση υπέρ και η άλλη κατά... Το
νομικό καθεστώς είναι περίπλοκο και αντιφατικό προκειμένου να μπορεί το πολιτικό σύστημα και η κρατική
γραφειοκρατία να εκβιάζουν και να προσπορίζουν ιδιωτικά οφέλη.
Παλιότερα όσο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ήταν ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής κάθε χρόνο εμφανίζονταν
στοιχεία με ατασθαλίες στελεχών της κρατικής μηχανής. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αντιμετώπισε το
πρόβλημα της εκτεταμένης διαφθοράς του δημοσίου, αντικαθιστώντας τον κ. Ρακιντζή. Μετά την
αντικατάσταση πλέον λίγα µαθαίνουµε επίσηµα για τη διαφθορά των κρατικών λειτουργών...
Αν η κρατική μηχανή ήταν ένας οργανισμός βαθιά άρρωστος από διαφθορά ο κ. Ρακιντζής ήταν το
"θερμόμετρο” που κατέγραφε τον υψηλό πυρετό. Ο κ. Τσίπρας θεώρησε πως αν αντικαταστήσει το
"θερµόµετρο” που δείχνει τον υψηλό πυρετό µε ένα χαλασµένο θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα...
Δεν χρειάζεται να είναι γιατρός κάποιος για να καταλάβει πως αυτή η νοοτροπία δεν βοηθάει τη χώρα
και το λαό της, αλλά τους σκάβει το λάκκο...
Μοιάζει με ανέκδοτο λοιπόν η πρόσκληση του πρωθυπουργού για επενδύσεις στη γη της ευκαιρίας. Χώρες
με συνολικά αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα που εξοντώνει τους συνεπείς
φορολογούµενους και επενδυτές µόνο απατεώνες µπορεί να προσελκύσουν...
Οι απατεώνες εν αντιθέσει με τους επενδυτές έρχονται να κουρσέψουν και όχι για αμοιβαία επωφελείς
επενδύσεις...
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Το µεταµεσονύχτιο σηµειωµατάριο του µ/µ (13/12)

________
Οι εκκλήσεις για επενδύσεις δεν αρκούν κ.Τσίπρα!
Ο πρωθυπουργός απευθυνόµενος µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο συνέδριο του Capital Link Invest in
Greece Forum της Νέας Υόρκης σε περισσότερους από 1000 συµµετέχοντες αµερικανούς επιχειρηµατίες
τους κάλεσε να επενδύσουν στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ”γη της ευκαιρίας” που ανοίγει τις
πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις. Ηχηρή όντως η έκκλησή του και ευπρόσδεκτη αν
σκεφτεί κανείς τι έλεγε εκείνος και τι πρέσβευε το κόµµα του πριν δύο – τρία χρόνια.
Κάλιο αργά παρά ποτέ µπορεί να σχολιάσει κάποιος.
Ωστόσο το µήνυµά του θα είχε ακόµη µεγαλύτερη αξία αν συνοδευόταν από πράξεις συγκεκριµένες,από
κινήσεις που θα επιβεβαίωναν την ισχυρή βούλησή και διάθεσή του να διευκολύνει εµπράκτως τις
επενδύσεις. Η ακόµη και από στοχεύσεις που θα απεδείκνυαν ότι η κυβέρνησή του ξεπέρασε τις
προηγούµενες ιδεοληψίες και πλέον εργάζεται πυρετωδώς για την ευόδωση επενδυτικών προσπαθειών.
.
Μόλις την περασµένη Κυριακή το Βήµα παρουσίασε σειρά ”στοιχειωµένων” επενδύσεων, που µένουν εδώ
και χρόνια ανεκπλήρωτες επειδή η κυβέρνηση και συνδεόµενοι µε αυτήν µηχανισµοί ορθώνουν κάθε λογής
εµπόδια, γραφειοκρατικά και άλλα. Τα αντίθετα σήµατα δυστυχώς είναι πολλά περισσότερα και ξεπερνούν
ή καλύτερα υπονοµεύουν την έκκληση του πρωθυπουργού.
.
Η Ελλάδα, κακά τα ψέµατα, δεν έχει και την καλύτερη επενδυτική φήµη. Το πολιτικό περιβάλλον και εκείνο
της δηµόσιας διοίκησης είναι σχεδόν εχθρικό προς τις επενδύσεις και δη τις ξένες. Η γραφειοκρατία
καραδοκεί, η Δικαιοσύνη βραδυπορεί ,τα συνδικάτα στέκονται απέναντι, οι τοπικοί παράγοντες είναι
συνήθως καχύποπτοι και το φορολογικό καθεστώς βαρύ και ασήκωτο, δεν επιτρέπει αισιοδοξία.
.
Για να γεννηθεί κύµα επενδυτικό στη χώρα, τέτοιο που περιστάσεις επιβάλλουν, δεν αρκεί η υποχώρηση
των αξιών, ούτε η φθήνια της γης και της εργασίας. Χρειάζονται µεταρρυθµίσεις σε όλη την κλίµακα της
δηµόσιας διοίκησης, διευκολύνσεις κάθε λογής και βεβαίως ατµόσφαιρα σταθερότητας ικανή να σπάσει
το κλίµα καχυποψίας που επικρατεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
.
Μακάρι να αρκούσε µια έκκληση του πρωθυπουργού.
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Όµως ας µην έχουµε αυταπάτες.
Η Ελλάδα και η πολιτική της οφείλει να αλλάξει ριζικά αν θέλουµε πραγµατικά να γίνουµε τόπος
ελκυστικός και ζώνη πραγµατικών ευκαιριών.
Με υβριστές υπουργούς και κοµµατικά στελέχη που θεωρούν αµάρτηµα το κέρδος δεν µπορούµε να
ελπίζουµε σε άνθηση επενδύσεων και προσέλκυση κεφαλαίων.
Οι ευχές δεν πιάνουν σε τόπο ξερό ,ούτε οι εκκλήσεις σε ζώνες άγονες και εχθρικές.
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Διπλά οργισµένοι
Ο ΕΝΦΙΑ έχει καταστεί ένας φόρος ο οποίος για πολλούς ισοδυναµεί µε δήµευση της περιουσίας τους σε
βάθος χρόνου.
Εγκλωβισµένοι πολίτες δεν µπορούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους,
ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι αποπληρώνουν δάνεια τα οποία επέλεξαν και αποφάσισαν να πάρουν όταν
δεν υπήρχε η επιβάρυνση του συγκεκριµένου φόρου.
Οι πολίτες διαπιστώνουν ότι οι φόροι που πληρώνουν καταλήγουν σε µια µαύρη τρύπα
κακοδιαχείρισης, διορισµών και σπατάλης στο Δηµόσιο.
Ορισµένοι εξ αυτών ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ από απελπισία. Η οργή τους σήµερα είναι πλέον διπλή.
Έντυπη K
TO ΣΚΙΤΣΟ του

Ανδρέα Πετρουλάκη (12.12.17)
«Καλά Χριστούγεννα» ή «πλάκα µας κάνεις»;
.

«Καλά Χριστούγεννα» ή «πλάκα µας κάνεις»; Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο δένδρο
των Ιωαννίνων. Ο δήµος είχε την ωραία ιδέα να αναθέσει τον σχεδιασµό του φετινού δένδρου της πόλης
στους φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Οι φοιτητές, από την πλευρά τους, είχαν τη χειρίστη ιδέα να φιλοτεχνήσουν µια πιο φθηνή, πιο
πρόχειρη, κυβιστική σµίκρυνση του Πύργου του Τάτλιν.
Δεν έχει και πολλή σηµασία αν ο Σοβιετικός αρχιτέκτονας Βλαντιµίρ Τάτλιν σχεδίασε τον Πύργο ως
µνηµείο της Τρίτης Διεθνούς,
ούτε η επιπολαιότητα (προφανώς και η αµάθεια) εκείνων που το ενέκριναν για να στηθεί.
Χριστουγεννιάτικο, πάντως, δεν είναι.
Και έχει σηµασία αυτό, γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι γιορτή των νοσταλγών του κοµµουνιστικού
ολοκληρωτισµού· τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά.
Οι καλικάντζαροι ας περιµένουν ακόµη δύο εβδοµάδες…
Έντυπη Κ
Ηταν δύσκολο;
Η International Ammunition Association (ΙΑΑ) είναι µια αµερικανική ΜΚΟ, η οποία «προωθεί το ενδιαφέρον και
τη γνώση για τα πυροµαχικά», όπως εξηγεί στην ιστοσελίδα της. Εκδίδει διµηνιαίο περιοδικό, στο οποίο
µεταξύ άλλων παρουσιάζει «τους περισσότερο σκοτεινούς κατασκευαστές πυροµαχικών» («the more
obscure», στο πρωτότυπο).
Εκεί, αναφέρεται η εταιρεία του µεσάζοντος στην υπόθεση των βληµάτων της Σαουδικής Αραβίας, για
δύο λόγους:
Τη χαµηλή ποιότητα των προϊόντων της και τις σχέσεις µε το Ιράν.
Δεν είναι απαραίτητο να ευσταθούν οι συγκεκριµένες κατηγορίες, ότι διατυπώνονται όµως από µια
γενικώς θεωρούµενη έγκυρη έκδοση κάτι πρέπει να σηµαίνει
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και, τουλάχιστον, θα έπρεπε να χτυπήσει ένα καµπανάκι.
Θέλω να πω, δεν ήταν δύσκολο να καταλάβουν στο υπουργείο Αµύνης µε ποιον συναλλάσσονταν…
Έντυπη Κ
Ο φόβος των κατασχέσεων
Εδώ θα ανοίξω µια παρένθεση και θα σας αποκαλύψω ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν «γαλάζιοι»
βουλευτές µε τραπεζίτες (η οποία δεν ανακοινώθηκε) προέκυψε ότι έως σήµερα έγιναν πάνω από 1 εκατ.
κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς ελλήνων πολιτών.
Οι τραπεζίτες είπαν στους γαλάζιους βουλευτές ότι ο κυριότερος λόγος που δεν παρατηρείται ροή
επιστροφής χρηµάτων στις τράπεζες είναι ο φόβος των κατασχέσεων λογαριασµών. Επιπλέον, είπαν ότι
παρατηρείται τελευταίως ζήτηση ρευστού.
Δηλαδή πολλοί συµπολίτες µας (επιχειρηµατίες, µικροµεσαίοι κ.τ.λ.) ζητούν να γίνεται η πληρωµή
τους µε µετρητά και όχι µε πιστωτικές κάρτες, µε τον φόβο να διατηρήσουν τον τραπεζικό
λογαριασµό και να µην κατασχεθεί.
ΒΗΜΑτοδότης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μας έχετε τρελάνει µε τον Άδωνη…
.
Είναι δουλευταράς, είναι άνθρωπος της αγοράς, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Ε λοιπόν, ένας π@π@ρας
είναι! Το ότι το ισχυρίζοµαι εγώ δεν έχει σηµασία. Το ότι το αποδεικνύουν τα νούµερα όµως, έχει και
παραέχει
Ο… διορατικός αυτός επιχειρηµατίας, λίγο πριν σκάσει η κρίση, δεν είχε πάρει µυρωδιά. Απόδειξη :
πήρε δάνεια συνολικής αξίας 629,000€. Θα µου πεις, αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορεί να τα αξιοποίησε
σωστά. Να επένδυσε στην δουλειά του και να βγήκε κερδισµένος
Τρίχες κατσαρές (άλλη έκφραση ήθελα να πω αλλά κρατήθηκα). Μετά από 10 χρόνια, ενώ λαµβάνει έναν
εξαιρετικά παχυλό µισθό για τα δεδοµένα της κρίσης, πόσα χρωστάει σήµερα ; 623,000 !!!!! Δέκα χρόνια
µετά χρωστάει τα ίδια !! Τα ίδια ρε πστη µου !!!!!!!!!!!!!!! Τόσο διορατικός και άξιος. Ενώ έχει λάβει ένα
σκασµό χρήµατα από την βουλευτική αποζηµίωση
Συµπέρασµα: άλλος ένας που θέλει να σώσει την χώρα, όταν δεν µπορεί να σώσει ούτε καν τον
εαυτό του. Ακόµα και αν πληρώνεται πλουσιοπαροχα από το δηµόσιο. Τώρα, το γιατί κάποιοι τον
θεωρούν υπόδειγµα επιχειρηµατία… η επιστήµη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Ένα Τελευταίο συµπέρασµα : άλλος ένας που το παίζει φιλελεύθερος, µε τα λεφτά του δηµοσίου….
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κατασχέσεις και δεσµεύσεις περιουσιακών στοιχείων, έχουν υποστεί 1.014.295
φορολογούµενοι. Έκθετοι σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης είναι 1.718.371…
Αν όπου φορολογούµενος είναι και νοικοκυριό, αυτό σηµαίνει πως περίπου οι µισοί κάτοικοι ΔΕΝ µπορούν
να πληρώσουν την εφορία. Εκτός αν κάποιοι θεωρούν πως δεν πληρώνουν από χόµπι και όχι απο αδυναµία,
πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω πως µπορεί να πάρει µπρος η οικονοµία αν δεν λυθεί αυτό το θέµα.
Τουλάχιστον σε αυτή την γενιά !
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑ: Ανάπτυξη πέριξ του 2% για το 2017, µε σχεδόν ένα ΑΕΠ κόκκινων τραπεζικών δανείων
και οφειλών προς την εφορία, οµολογώ ότι δεν δύναµαι να την κατανοήσω. Είναι αυτά τα µαγειρεµένα
οικονοµικά στον ατµό, που εµείς που διδαχτήκαµε λίγο πιο ορθόδοξα στο παρελθόν & µάθαµε να βλέπουµε
την ουσία χωρίς πολλά “γαλλικά”, να µας πέφτουν λίγο …δύσπεπτα. Μάλλον µεγάλωσα…
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑ(1): Αν η ενέργεια Κοντονή στην άρνηση των Δικαστών να καταθέτουν το πόθεν εσχες
των περιουσιακών τους στοιχείων, αποτελεί παρέµβαση της Εκτελεστικής εξουσίας στη Δικαστική όπως
θέλουν να το παρουσιάζουν κάποια απολειφάδια της ενηµερωτικής “δηµοσιογραφίας” , τότε να µας
ενηµερώσουν στα πόσα χιλιόµετρα διαφορά παίζει η φορολογική ισότητα των πολιτών. Τουλάχιστον πόσο
µ@λ@κες µας θεωρούν, παίζει;
ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
11
FacebookTwitter
SHARES

http://mignatiou.com/
Publication date: 13/12/2017 00:00
Alexa ranking (Greece): 786
http://mignatiou.com/2017/12/avant-premiere-of-the-film-kazantzakis-in-new-york-...

Avant Premiere of the film «KAZANTZAKIS» in New York in memory of Alexis
The much-anticipated film KAZANTZAKIS by Iannis Smaragdis begins its international “journey” from the beautiful
city of New York. The Avant Premiere took place at the NYIT – NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY on the
10th of December 2017 and is dedicated to Nikos and Carol Mouyiaris, in loving memory of their son Alexis
Mouyiaris.
The director Iannis Smaragdis and his wife and producer Eleni Smaragdi, welcomed the guests and gave an
introductory speech at the opening of the event. The film’s protagonist Marina Kalogirou also attended the Avant
Premiere.
Invited to this first screening were all the Greek-American sponsors that financially made it possible for the film to
travel abroad; the heads of the Greek-American Authorities and Organizations, the Cypriot-American Authorities and
Organizations and all expatriate media. More than 250 participants honored annis Smaragdis and Nikos & Carol
Mouyiaris.
The film’s first Avant Premiere took place in Greece and more specifically in Crete on the 15th of November, followed
by the official premiere in Athens on the 20th of November at Pallas Theater.
The year 2017 was announced by the Greek Ministry of Culture as “Nikos Kazantzakis Year”, signaling the 60 years
of the death of the great author and intellectual.
With this film, world renowned, award-winning Greek director Iannis Smaragdis aims to elevate the inspiring
personality of writer Nikos Kazantzakis, as well as magnify Greece’s magical scenery, where the writer’s spirit
developed. Through this film the director wishes to convey the Cretan author’s ecumenical dimension, in the hope that
it will make all the Greeks proud, in Greece and abroad.
THE FILM
Brilliantly portraying the main character of Nikos Kazantzakis is actor Odysseas Papaspiliopoulos, while the wonderful
Marina Kalogirou portrays his partner, Eleni. Eight-year-old Alexandros Kambaxis is young Nikos Kazantzakis and
Stefanos Lineos is the writer at a mature age.
A slew of renowned actors participate in the film. Argiris Ksafis portrays Kazantzakis’ father and Maria Skoula his
mother. Actor Nikos Kardonis skillfully recreates the flamboyant poet Angelos Sikelianos and Amalia Arseni is his
wife Eva, Itka is played by Youlika Skafida, Alexandros Kollatos is Jules Dassin, Zeta Douka is Melina Merkouri,
Adrian Frieling is Dr Heilmayer, while Anthoula Katsimatides is “the good witch”. In a surprise appearance as Dr.
Stekel is Nikos Marinakos. Other remarkable actors that took part in the film are Olga Damani, Ersi Malikenzou,
Panos Skouroliakos, Takis Papamatthaiou, Michael Androulidakis in the role of El Greco, Loudovikos of Anogeia,
Thodoris Atheridis is exceptional as Zorbas and of course, in the role of the abbot of Mount Sinai we see an
“otherworldy” Stathis Psaltis.
The film’s main crew are: director and scriptwriter Iannis Smaragdis, producer Eleni Smaragdis, French co-producer
Vincent Michaud, director of photography Ari Stavrou, music composer Minos Matsas, costume and set director
George Patsas and editor Stella Filippopoulou.
Event coordinated by Capital Link Inc.
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Επιθετικότερες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων
Το στίγµα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ περισσότερες πωλήσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληµατικών, πλην όµως βιώσιµων,
επιχειρήσεων, έδωσαν στους επενδυτές οι επικεφαλής των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha Βank.
Μιλώντας στο 19ο ετήσιο forum της Capital Link o Γ. Γεωργακόπουλος, εκτελεστικός γενικός διευθυντής
των non core business και του restructuring portfolio της Πειραιώς, προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα
προχωρήσει σε πολύ πιο δραστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που κρίνονται βιώσιµες.
Ο κ. Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ως
το δυσκολότερο project, που έχουν µπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες για τα επόµενα χρόνια,
σηµειώνοντας πάντως ότι η βελτίωση του νοµικού πλαισίου, οι πλατφόρµες διαχείρισης, που
δηµιουργούνται και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των επενδυτών δηµιουργούν περισσότερες πιθανότητες
επιτυχούς αντιµετώπισης.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης µη εξυπηρετούµενων δανείων
της Alpha Bank, Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους, που καθυστέρησαν την
έναρξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης (ύφεση, ασταθές περιβάλλον, capital controls, αργή βελτίωση στο
νοµικό πλαίσιο, πάγωµα πλειστηριασµών).
Με την οικονοµία σταδιακά να ανακάµπτει και την έναρξη των πλειστηριασµών, είναι σαφές, σύµφωνα µε
τον κ. Αθανασόπουλο, ότι η αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους ρυθµούς µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων ( Non Performing Exposures- NPEs), που θα προέρχονται τόσο από την
καλύτερη επίδοση των υφιστάµενων χαρτοφυλακίων όσο και από λύσεις προερχόµενες από την αγορά.
Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράµµισε ότι οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει (Eurobank) ή
ξεκινούν πωλήσεις ανεξασφάλιστων χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη πώληση
µεµονωµένου εταιρικού δανείου (Euromedica) συναλλαγή που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός
Δεκεµβρίου.
«Στο µέλλον προσδοκούµε σε πιο επιθετικές αναδιαρθρώσεις» ανέφερε, ενώ προανήγγειλε την πώληση και
χαρτοφυλακίων µε εξασφαλίσεις.
Στην βελτίωση του νοµικού και φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
«κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ κ. M. Czurda, τονίζοντας τη
σηµασία της έναρξης εγχειρηµάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης προβληµατικών δανείων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (project Solar).
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第十九届以“投资希腊”为主题的资本投资论坛（Capital Link forum）在美国纽约举行。为
隆重其事，纽约证券交易所特别把12月12日设定为“希腊日”，并邀请希腊代表团为该日交
易收市鸣钟。

当地时间12日，纽约证券交易所的所在地华尔街悬挂美国及希腊国旗，证交所内也充满了
希腊元素。
希腊财政部长察卡洛托斯、旅游部长龚朵拉、旅游政策及发展部秘书长兹亚拉斯、希腊驻
纽约总领事库察斯、国际著名航运金融资讯公司Capital Link总裁尼科拉斯.庞诺兹斯、总
经理奥尔嘉.庞诺兹、纽约证券交易所副总裁克里斯·泰勒，以及多家希腊上市公司代表一
起为当天交易鸣钟收市。
本届资本投资论坛云集了多名希腊政府要员以及众多来自商界、投资界的知名人士，共同
探讨希腊经济与投资的发展前景。与会者一致认为，希腊经济正在复苏，现在是投资该国
的最佳时机。
视频链接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyOTU3MDg2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1#
paction
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投资改变国运 | 多个投资项
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在经历了旷日持久的国家主权债务危机后，希腊已经逐渐从衰退的深渊中走出，并把寻求
外来投资作为重建国家经济的重点工作。
其中，雅典旧机场改造项目、希腊国民银行保险子公司股权出售以及希腊14个地方机场私
有化等大型投资项目都备受关注，外界更期待这些大型项目能为希腊创造更多就业岗位以
及为国库带来数十亿欧元收入。
雅典旧机场
雅典旧机场改造项
改造项目

雅典旧机场(又称埃林尼科旧机场，Hellenikon)地产开发项目规模庞大，由希腊Lamda集团
牵头中国复星集团和阿拉伯基金作为投资方。根据2014年签订的协议以及其后的修订案，
投资方将出资9.15亿欧元租赁该地块99年，投资将达到80亿欧元。
据资料显示，该项目地块面积庞大，相当于欧洲小国摩纳哥的3倍，整体开发面积达620万
平方米（约620公顷）。计划建有豪华住宅、购物中心、酒店、游艇码头和赌场等。预期
这项投资将能为希腊国内生产总值增加2.4%，同时新增超过1万个就业岗位。
虽然该项目一波三折，动工日期被一再推迟，但希腊Lamda集团首席执行官奥迪瑟亚斯.
阿范纳斯奥近日在接受希腊媒体访问时称，Lamda集团已经准备好展开雅典旧机场改造工
程，并表示欢迎希腊所有的企业共同参与这个具有象征意义庞大工程，包括建筑工程公司
、水泥生产商和能源企业等。
希腊国民银
国民银行保险
行保险子公司项
子公司项目

希腊国民银行保险子公司Ethniki成立于1891年，是希腊历史最悠久的保险公司，原由希腊
国家银行拥有，今年6月已经把多数股权出售给美国-荷兰财团Calamos-Exin。
正在纽约出席“Capital Link–希腊投资论坛”的希腊经济部长季米特里斯.帕帕季米特里乌指
Ethniki保险公司股权出售是受到希腊政府支持的商业交易。
管理着200亿美元的美国卡拉马斯投资公司（Calamos Investments）首席执行官约翰.库杜
尼斯日前接受希华时讯记者独家采访时称，收购Ethniki保险公司是具有商业意义的一项投
资，在未来将会进一步促进该保险公司的业务增长。同时，库杜尼斯表示为能够助力希腊
经济复苏感到骄傲。他还透露，国际投资者十分关注希腊市场，美国基金公司也在希腊寻
找更多的投资机会。
希腊地方机场
地方机场私有化项
私有化项目

根据法兰克福机场集团2015年与希腊共和国发展基金签署的协议，该集团以12.3亿欧元的
价格获得希腊14个地方机场为期40年的管理、运营及开发权利。希腊已于今年4月将14座
地方机场的管理权移交给德国法兰克福机场集团旗下的法兰克福机场集团希腊公司。
根据该协议，法兰克福机场集团将在2021年前投资4亿欧元，在塞萨洛尼基、科孚岛、凯
法利尼亚岛、科斯岛、米蒂利尼岛机场建设新的航站楼，并修缮所有14座机场的设施。
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Ρίχνουν τα δίχτυα
για Νηρέα και Σελόντα
Δεν έχασε την ευκαιρία
ο Θορ Τάλσεθ γενικός

διευθυντής της Amerra
Capital Management να
προβάλει την υποψηφιότητα
του fund για την
απόκτηση της Σελόντα

και της Νηρευς Στη
διάρκεια του Capital

link ο κ Τάλσεθ δήλωσε
χαρακτηριστικό Ως
περιουσιακών
διαχειριστής

στοιχείων που επικεντρώνονται αποκλειστικά
στην επένδυση σε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας
και αγροτικής παραγωγής η Amerra είναι
για την επένδυση της στην Ελλάδα
Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά
στην οικοδόμηση μιας επιτυχημένης
κερδοφόρας και μεγάλης βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός o
στόχος οι πολιτικές-ρυθμιστικές αρχές η τραπεζική
κοινότητα και η ίδια η βιομηχανία πρέπει
να συνεργαστούν και μαζί να δημιουργήσουν
τα θεμέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια έτσι ώστε
να μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στην Ελλάδα Η Amerra κύριος μέτοχος του
ομίλου Ανδρομέδα θα συμβάλει ενεργά και θα
επενδύσει σε αυτήν τη διαδικασία
ενθουσιασμένη

πλεονεκτήματα
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Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικοδόμηση μιας επιτυχημένης
κερδοφόρας και μεγάλης βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας επισήμανε ο κ Thor Talseth Managing
Director της Amerra Capital στον έλεγχο της οποίας βρίσκεται ο όμιλος Ανδρομέδα κατά τη διάρκεια
του φετινού 1 9 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη Πρόσθεσε
ωστόσο ότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οι πολιτικές/ρυθμιστικές αρχές η τραπεζική
κοινότητα και η ίδια η βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούν και μαζί να δημιουργήσουν τα θεμέλια
για την ιχθυοκαλλιέργεια έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα

3. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
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γτνκόςδΕΚτης Τερμάτισε σπς 749,76 μονάδες ενισχυμένος κατά 1,53

Ζητείται αναβάθμιση
Της Ιουλίας Ζαφόλια

να αυξηθεί αν θέλουμε να δούμε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

iZdf@ndftemporiki.gr

άνοδο 1,53 τερμάτισε
χθες ο γενικός δείκτης
στις 749,76 μονάδες
και αφού πραηγουμένως
μεταξυ 736,48 και 750,23
μονάδων Ο δείκτης των τραπεζών
κέρδισε 3,16 τερματίζοντας σης
785,1 μονάδες ενώ ποσοστό
1 68 κέρδισε αυτός της μεγάλης
κεφαλαιοπσίασης σημειώνοντας
τελική τιμή σης 1 957,5 μονάδες
Στη σημερινή συνεδρίαση είναι
επιθυμητό να υπάρξει ση

Με

κινήθηκε

ναλλακτική αναβάθμιση διακόπτοντας
τις διεκπεραιωτικου
σηνεδριάσεις των προ
ηγουμένων ημερών εκτάκτων
σηνθηκών Σε αυτό μπορεί να
συμβάλει το περιεχόμενο των

ΤΑΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΡ0ΗΓ

13/12/2017

12/12/2017

ΔΙΑΦ

ΔΙΑΦ

ι

ι

ΐ7

Γενικός Χ.Α

Α

749,76

738,44

FTSE/XA Large Cap

Α

1.957,50

1.925,14

32,36

1,68

FTSE/XA MIDCAP

Α

1.093,23

1.079,41

13,82

1,28

FTSE/XA Δείκτης Αγοράς

Α

483,18

475,23

7,95

1,67

FTSE/XA Διεθν Δραοτηριοποίηοης

Α

2.083,58

2.049,30

34,28

1,67

FTSE/XA Διεθν Δραοτηριοπ Plus

Α

2.241,20

2.222,02

19,18

0,86

Α

982,36

972,23

10,13

1,04

▼

4.098,36

4.107,28

8,92

0,22
3,15

Ελλ Δείκτης Mid
FTSE/MED

Small Cap

100

3£

1

nSFJXA-XAK Τραπεζών

Α

594,21

576,04

18,17

Συν Απόδ ΓΔ

Α

1.164,89

1.147,30

17,59

1,53

0,00

1.949,28

0,00

0,00

FTSE/XA Ασφαλειών

χαρακτήρα

ομιλιών στο συνέδριο της Capital
Link στη Ν Υόρκη αλλά και οι
δηλώσεις Watsa για την Ελλάδα
τονώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον
ανέφερε στο πρωινό της
report η Κυκλος ΑΧΕΠΕΥ ενώ
το τμήμα ανάλυσης της Fast
Finance

επεσήμαινε Νωχελική
κίνηση χωρίς ουσιαστική τάση
με τον Γενικό Δείκτη να δίνει
υπέρβαση των 745 μονάδων
σε κίνηση προς τις 758
μονάδες Λήξη σημβολαίων την
Παρασκευή ενώ ο τζίρος πρέπει

FTSE/XA Βιομηχ Προϊόντων

Α

2.153,80

2.130,56

23,24

1,09

FTSE/XA Εμπορίου

Α

2.550,87

2,478,82

72,05

2,91

FTSE/XA Κατασκευών

Α

2.597,81

2.545,13

52,68

2,07

0,00

1.560,68

0,00

0,00

4.489,85

4.535,43

45,58

1,00

FTSE/XA Μέσων Ενημέρωσης
▼

FTSE/XA Πετρελαίου

Οικκίκ πρ

7.518,79

7.354,84

163,95

2,23

FTSE/XA Πρώτων Υλών

3.924,72

3.893,85

30,87

0,79

FTSE/XA Ταξιδιών

1.699,60

1.681,70

17,90

1,06

832,61

815,55

17,06

2,09

3.030,58

2.942,50

88,08

2,99

785,10

761,08

24,02

3,16

9.901,17

9.853,26

47,91

0,49

FTSE/XA Προοώπ

Αναψυχής

FTSE/XA Τεχνολογίας
FTSE/XA Τηλεπικοινωνιών

FTSE/XA Τραπεζών
FTSE/XA Τροφίμων

Ποτών

FTSE/XA Υγείας

ελπίζοντας

FTSE/XA Υπηρεσ Κοινής Ωφέλειας
FTSE/XA Χημικών
FTSE/XA Χρημότ Υπηρεσιών

257,56

262,16

4,60

1,75

1.888,73

1.876,17

12,56

0,67

10.759,82

10.516,20

243,62

2,32

948,75

939,63

9,12

0,97

σημαντική κίνηση στην αγορά
με τον τραπεζικό κλάδη να είναι
αυτή τη στιγμή τεχνικά αυτός
που έχει το πάνω χέρι Σε ό,τι
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των δυο βασικών δεικτών για
τον Γενικό Δείκτη το κλείσιμο
υψηλότερα των 749 μονάδων δημίου

ργεί περιθώρια minimum
κίνησης προς τις 758 μονάδες
ενώ για τον δείκτη της υψηλης
κεφαλαιοποίησης 1,68 το
κλείσιμο υψηλότερα των 1.955
μονάδων ανοίγει τον δρόμο προς
τις 1.970 μονάδες
Από τις μετοχές της υψηλής
κεφολαιοποίασης τη μεγαλύτερη
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της Πειραιώς 4,17 και της
ΓΈΚ Τέρνα 3,57
Αντιθέτως
τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν
οι μετοχές της Motor Oil 1 97
και της Φουρλης 1,88
Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε
σε 83,8 εκατ ευρώ ενώ
ο όγκος σηναλλαγών υπολογίστηκε
σε 57.727.927 τεμάχια
Από τους 134 τίτλους που σηνο
λικά άλλαξαν χέρια 70 τερμάτισαν
με άνοδο 32 υποχώρησαν
ενώ επίσης 32 παρέμειναν
Η κεφαλαιοποίηση του
ΧΑ υπολογίστηκε σε 51,3 δισ
ευρώ
αμετάβλητοι

IS1D 11 5523551
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ

αγανακτισμένους

ΣΤΟ ΝΑΟ
ΤΗΣ WALL STREET

άθε προηγούμενο έχει ξεπεράσει η μετάλλαξη
των κορυφαίων του ΣΥΡΙΖΑ Ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος πριν από λίγο καιρό ήταν μαζί με τους

αγανακτισμένους της πλατείας Συντάγματος και
τους ενθάρρυνε στις διαμαρτυρίες τους κατά της
κυβέρνησης Σήμερα το ίδιο πρόσωπο αλλά από
τη θέση του υπουργού Οικονομικών είναι πρω¬

ταγωνιστής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ο Ελληνας τσάρος λοιπόν χαμογελασε πλατιά
από το ναό της Wall Street και μάλιστα χτύπησε
το Closing Bell το καμπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 1 2 Δεκεμβρίου 201 7 του
Επρόκειτο για ειδική εκδήλωση στο
πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Χρηματιστηρίου

Greece Forum που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link
προς τιμήν της Ελλάδος την Ημέρα Ελλάδος στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης To Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης ανήριησε την ελληνική σημαία
στη Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια για να τιμήσει αυτή τη μέρα

5. ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΗΠΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας
Με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Γ
Ρος συναντήθηκε την Τρίτη ο υπουργός
Οικονομίας Δ Παπαδημητρίου στο πλαίσιο
της επίσκεψης του ελληνικού κυβερνητικού
κλιμακίου στη Νέα Υόρκη για το
επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε
η Capital Link
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι
δύο πλευρές επισήμαναν τη σημασία
της σύστασης της Επιτροπής Οικονομικής
Συνεργασίας και συμφώνησαν στην
εντατικοποίηση των συνεδριάσεων με
τη συμμετοχή υψηλόβαθμων υπαλλήλων

του αμερικανικού υπουργείου
μέσω τηλεδιασκέψεων πέραν
των στελεχών του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και της πρεσβείας
των ΗΠΑ στην Αθήνα Επισημαίνεται
ακόμη ότι οι δύο υπουργοί δεσμεύτηκαν
στην πραγματοποίηση μιας νέας
συνάντησης στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα
Ουσιαστικά η εν λόγω Επιτροπή Οικονομικής
Συνεργασίας αποτελεί κρίκο για
την επίτευξη επιχειρηματικών συμφωνιών
και συμπράξεων με στόχο την ενθάρρυνση
και τη σύσφιξη των συνεργασιών
και αμερικανικών επιχειρήσεων
Εμπορίου

ελληνικών

6. ΣΤΗ ΓΥΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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Στη γύρα για επενδυτές
Συναντήσεις Ελλήνων υπουργών με ξένα funds στη Νέα Υόρκη
Σε κυνήγι επενδυτών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εξελίχθηκε για

το οικονομικό επιτελείο το ταξίδι της ελληνικής αποστολής στη Νέα
όπου στο περιθώριο του 19ου ετήσιου Invest in Greece Forum
που διοργάνωσε η Capital Link κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί πραγματοποίησαν
πολλές συναντήσεις με ξένους επενδυτές

Υόρκη

αναζήτηση επενδυτών ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Ύσακα
λώτος συναντήθηκε με ξένα funds
όπως τα Bluecrest Cyrus Capital
Fir Tree Knighthead Capital Stonehill Capital
Waterwheel Capital Graham Capital Creylock
Hayman Capital Oppenheimer Serengeti
American
Caxton
Coldentree
Century
Marathon Asset Management Prudential
Smithcove Capital Goldentree
Όσον αφορά την εν λόγω εκδήλωση ο
Οικονομικών έστειλε και μήνυμα
ότι το 2018 θα είναι καθοριστικής

Προς

υπουργός

επισημαίνοντας

σημασίας για την Ελλάδα αφού ο προϋπολογισμός
που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισής
του από την ολομέλεια της Βουλής σηματοδοτεί
την έξοδο της Ελλάδας από μια μακρά περίοδο
προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής
Αυτό είναι αποτέλεσμα και της σκληρής δουλειάς
της ελληνικής κυβέρνησης και των σημαντικών
θυσιών των Ελλήνων πολιτών τόνισε
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση
του κλίματος εμπιστοσύνης τόσο στους καταναλωτές
όσο και στις επιχειρήσεις επισήμανε
χαρακτηριστικά ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στη μειούμενη τάση στην ανεργία η οποία

αποτελεί

ισχυρό μήνυμα της σταθερά βελτιούμενης
τάσης στην ανάπτυξη αποδίδοντας αυτές

τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης
στη βιωσιμότητα των ελληνικών δημόσιων
και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσματος
μεταρρυθμίσεων που ανασχημάτισαν την
ελληνική οικονομία
Σε όλη αυτή την προσπάθεια είπε στόχος
της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τμήματα
της κοινωνίας που επηρεάστηκαν περισσότερο
από την κρίση Καθώς μπαίνουμε στο στάδιο της
ανάκαμψης οι προσπάθειές μας θα είναι να
τη βιωσιμότητα των προοπτικών
ανάπτυξης υποστηρίζοντας παράλληλα τον δίκαιο
χαρακτήρα της
Με σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές ο
Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα
οικονομικών

διασφαλίσουμε

υπουργός

έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή πολιτικών που
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περι βάλλον με τη
μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου ενώ
τη δημόσια χρηματοδότηση σε πολλά

κατευθύνει

υποσχόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα
στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις δυνα
τότητές τους και να αναμορφώσουν την ελληνική
οικονομία
Τέλος κατέστησε σαφές ότι το επόμενο έτος
θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά

Μηνύματα
αισιοδοξίας
από τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο

με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα
διευθέτησης του χρέους και τις προσπάθειες
της κυβέρνησης να δημιουργήσει επαρκή
αποθέματα που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω
μείωση των επιτοκίων δανεισμού και θα
την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα
πράγμα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της
Ωστόσο ο εκπρόσωπος των θεσμών από

υποστηρίξουν

πλευράς Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε
και από τη Νέα Υόρκη τη θέση του για έναν μακρύ

δρόμο μεταρρυθμίσεων Σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια

αναμόρφωσης

της ελληνικής οικονομίας θα
με την προβλεπόμενη λήξη του
τον Αύγουστο του 2018 επισήμανε
Είναι εμφανές ότι μια βιώσιμη οικονομική
θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής
των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά
ακόμα χρόνια Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη να
διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως
το φορολογικό σύστημα στο μέτρο που καθιστούν
την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού
ολοκληρωθεί

προγράμματος

ανάκαμψη

συστήματος ανέφερε

συνέδριο με θέμα Η ενέργεια και η γεωπολιτική
το νέο τοπίο ο Πάιατ τόνισε τη σημασία των
επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την αύξηση
της απασχόλησης και την αναβάθμιση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόμβου
Η CE Energy έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη
της στην αγορά αιολικής ενέργειας την οποία
βλέπει να επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη Άλλα ενεργειακά
έργα είτε πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις
παραγωγή λιγνίτη εξερεύνηση και παραγωγή

υδρογονανθράκων

είτε για την ανάπτυξη

ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα
να φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες
ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουν χιλιάδες

θέσεις εργασίας Για να μην αναφέρουμε και
το όφελος που θα αποφέρουν ενισχύοντας
την κεντρική θέση της Ελλάδας ως
ενεργειακού κόμβου ανέφερε

περαιτέρω

ευρωπαϊκού

χαρακτηριστικά

Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε την αποφασιστικότητα
των Η ΠΑ να συνεργαστούν με την

Ελλάδα και την Ε Ε για να αναζητήσουμε
που δεν είναι μόνο καλές επιχειρηματικά
αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή

ευκαιρίες

Ο πρέσβης

ασφάλεια καθώς και την κοινή μας ασφάλεια
Ωστόσο μια μέρα πριν ο Αμερικανός πρέσβης
και ευημερία
Από την πλευρά του ο πρέσβης της χώρας μας
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ με ανάρτησή
του οτοΤννίηεΓτόνιζε ότι είναι σημαντική ευκαιρία
στις ΗΠΑΘεοχάρηςΛαλάκος στην εναρκτήρια
να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και
ομιλία του επενδυτικού συνεδρίου ανέδειξε το
του εμπορίου στην Ελλάδα καθώς και να επισημανθεί ι νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις οικονομικές
η υποστήριξη των Η ΠΑ στην ανάκαμψη Μ και επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ σε
της ελληνικής οικονομίας σε αυτό το διεθνές
συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του
φόρουμ
Αλέξη Τσίπρα στηνΟυάσιγκτον και
Κατά την ομιλία του στο διεθνές επενδυτικό
της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ με τη σύσταση ομάδας
μεταξύ των υπουργείων Οικονομίας των
δύο χωρών
επενδυτικό

πρωθυπουργού

εργασίας

Παράλληλα σημείωσε Αμερικανοί επενδυτές
εξέφρασαν το ανανεωμένο ενδιαφέρον τους
για επενδύσεις στην Ελλάδα με έμφαση τους
τομείς της ενέργειας του τουρισμού της
τεχνολογίας των υποδομών καθώς και
στον αγροδιατροφικό και κτηματομεσιτικό
σε αυτό το μήκος κλίματος ο Λαλά
κος μίλησε για νέα δυναμική που αναπτύσσεται
ψηφιακής

Συνεχίζοντας

στις οικονομικές εμπορικές και επενδυτικές
σχέσεις των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή
από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι
τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
το 2018
Επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε

καταδεικνύεται

τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δημοσιονομική
προσαρμογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές
καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με
τους μακροοικονομικούς δείκτες και υπογράμμισε
καταληκτικά Η ελληνική οικονομία μετακινείται
σταδιακά από μία κατάσταση παρατετα
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μένης κρίσης σε μια κατάσταση σταθερής οικονομικής
αναζωογόνησης επιβεβαιώνοντας ότι
αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει
κανείς στην Ελλάδα
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση
του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη

Κωνσταντίνου Κούτρα

Καθώς αυξάνεται

το ενδιαφέρον για επιχειρηματική δραστηριότητα
στην Ελλάδα είναι επιτακτική ανάγκη
να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέματα σύγχρονου
χρηματοοικονομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος
που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές
στην Ελλάδα καθώς και τα συγκριτικά
και στρατηγικά πλεονεκτήματα της ελληνικής
οικονομίας σημείωσε ο Κούτρας

ευκαιρίες

μεταβολές

Στο ύφη

οι ληξιπρόθεσμες

Στο κόκκινο βρίσκονται πλέον στη σχέση
τους με την εφορία περισσότεροι από 4
εκατομμύρια φορολογούμενοι αφού στα
10,444 δισ ευρώ ανήλθαν τον Οκτώβριο
οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των
προς το Δημόσιο Το σύνολο
των παλαιών έως 31.12.2016 και νέων από
1.1.2017 οφειλών έφθασε στα 99,751
δισ ευρώ
Ήδη ο αριθμός των φορολογουμένων

επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ανήλθαν τον
σε 1.718.371 έναντι 1.724.708 τον

στους οποίους έχουν επιβληθεί κατασχέσεις
ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο και
τον Οκτώβριο στους 1.014.295
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22.903 σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο Με αυτά τα
προκύπτει ότι η φορολογική διοί

Σεπτέμβριο
Πλέον οι συνολικές οφειλές των
προς τη φορολογική διοίκηση
προσεγγίζουν τα 100 δισ ευρώ αλλά από
αυτά θεωρούνται εισπράξιμα μόνο τα 10 έως
15 δισ ευρώ

φορολογούμενων

έφτασε

Οι τράπεζες
Μιλώντας επίσης στο 19ο Invest in Greece ο
πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραμούζης
είπε πως η κεφαλαιακή επάρκεια η ποιότητα
του ενεργητικού οι συνθήκες ρευστότητας και
η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν
βελτιούμενες τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν
στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες
έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία
έπειτα από χρόνια σωρευτικών ζημιών στο πλαίσιο
μιας ανακάμπτουσας οικονομίας τόνισε
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντι

βητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τις
των προτιμήσεων των πελατών και τις
νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες απαιτούν μεγάλου
εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό

δεδομένα

κηση επιβάλλει κάθε εργάσιμη ημέρα του
μήνα κατασχέσεις σε 1.000 οφειλέτες κατά
μέσο όρο
Σημειώνεται ότι μέτρα αναγκαστικής
έρχονται τους επόμενους μήνες
και για άλλους 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες
Οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να
είσπραξης

Οκτώβριο

φορολογουμένων

επιχειρηματικό μοντέλο
Λαμβάνοντας υπόψη το βελτιούμενο οικονομικό
κλίμα στην Ελλάδα και τη διαφαινόμενη
πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ το
πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018 την υψηλή
και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα
ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα τη σημαντική
προ προβλέψεων κερδοφορία περίπου 4,2 δισ
σε ετησιοποιημένη βάση που αποτελεί σημαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές
προβλέψεις τον δείκτη κάλυψης των
μελλοντικές

μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις
στο 50 τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα

με τους επιχειρησιακούς στόχους νιώθω σήμερα
περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις
από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
ακραίων συνθηκών stress test θα
είναι διαχειρίσιμες χωρίς συστημικές διαταραχές
ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις
τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη
προσομοίωσης

μετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις ορισμένες
εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή
κρίση όπως τα υψηλά αν και μειούμενα
επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα
της ρευστότητας και την επιστροφή των
καταθέσεων τους περιορισμούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών

χαρτοφυλακίων ανέφερε ο Καραμούζης

Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβανομένων
προκλήσεις

κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών
π.χ IFRS 9 Baselltl MIFiD 2 TRIM PSD2

calendarprovisioning η εφαρμογή των οποίων
όπως επισήμανε μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει
την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών ενώ σε
συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από
τις αγορές τους μη τραπεζικούς διαμεσολα¬

εξυπηρετούμενα

ανοίγματα και να καλύψουν την
όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή τους θέση μέσω
εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και
αποτελεσματικής

διαχείρισης ενεργητικού
ο Καραμούζης

επισήμανε

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Ο π. Α. Καρλούτσος μετρά το κόστος του Αγ. Νικολάου
Συνέχεια από τη σελίδα 1
εκείνους που έκαναν τις αλλαγές
στις «δομές» της κατασκευής.
Εγραψε ότι «πρέπει επίσης να
κατανοήσουμε πως έγιναν αλλαγές των δομών, καθότι αυτό εκδήλως αύξησε την τιμή του κτιρίου. Καθώς θεσπίζεται ηγεσία
γύρω από το έργο θα ξεπεράσουμε τις οικονομικές προκλήσεις και οι δωρεές σας προς το
Εθνικό Προσκύνημα θα τιμηθούν πλήρως».
Εγραψε ακόμα, ότι «όπως οι
περισσότεροι γνωρίζετε, η ειδίκευσή μου ήταν πάντοτε από τη
μεριά του εισοδήματος της εξίσωσης και όχι από την πλευρά
των εξόδων».
Ολόκληρη η αναφορά του
Καρλούτσου σε μετάφραση του
«Ε.Κ.» έχει ως εξής:
«Αγαπητοί φίλοι του Εθνικού
Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου, καθώς πολλοί από εσάς
γνωρίζετε από το Ανακοινωθέν
της Αρχιεπισκοπής της 9ης Δεκεμβρίου 2017 και από άλλα Μέσα Ενημέρωσης, η οικοδομή στο
Εθνικό μας Προσκύνημα έχει
σταματήσει προσωρινά.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω
πως αυτή η αναστολή των εργασιών θα είναι πραγματικά προσωρινή, καθώς η Αρχιεπισκοπή
προσπαθεί να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές οι οποίες έχουν επηρεάσει όχι μόνο το Προσκύνημα,
αλλά τη Θεολογική Σχολή και
την καθημερινή της λειτουργία.
Εχω μία βαθιά και σταθερή
υπόσχεση όχι μόνο σ’ αυτό το
έργο -το οποίο είναι το πιο σημαντικό στην ιστορία της Αρχιε-

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Ο αμπαρωμένος ανεγειρόμενος ιερός ναός του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, του οποίου έχει
παύσει η ανοικοδόμηση λόγω χρεών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, όπως απεκάλυψε ο «Ε.Κ.».
πισκοπής- αλλά επίσης προς
εσάς τους δωρητές οι οποίοι έχετε κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Με έχετε εμπιστευθεί με τους πολύτιμους πόρους
σας, την εμπιστοσύνη και τη φιλία σας.
Δεν θα σας αποκαρδιώσω.
Μόλις πριν μερικές εβδομάδες,
ενταφιάσαμε σε τόπο αναπαύσεως έναν από τους μεγάλους
ευεργέτες του Αγίου Νικολάου,
τον Πήτερ Πάππα τον πρεσβύτερο. Ο Πήτερ και η αγαπημένη
του σύζυγος, Κάθι, δεν προέβησαν μόνο σε σημαντική δωρεά
προς το Προσκύνημα, αλλά ο
Πήτερ έπαιξε σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία του συστήματος
κλιματισμού του ναού, το οποίο

εξοικονομεί εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και είναι το πιο αποτελεσματικό και αθόρυβο σύστημα. Το πιστεύετε ή όχι, ο Πήτερ
έκανε λίγο θόρυβο για να ακουστεί με τη λαμπρή του λύση και
ίσως το μάθημα για όλους μας
είναι πως η διαδικασία του κτιρίου όφειλε να ήταν περισσότερο ανοικτή και να είχε συμπεριλάβει ένα ευρύτερο αριθμό συμβούλων.
Κατά τις επόμενες εβδομάδες
και μήνες, θα γίνουν έρευνες για
το πώς χρηματικά ποσά μεταβιβάστηκαν από τον λογαριασμό
του Αγίου Νικολάου και δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιστραφούν.
Πρέπει επίσης να κατανοή-

σουμε πως έγιναν οι διαδικασίες
γύρω από τις αλλαγές των δομών, καθότι εκδήλως αύξησε την
τιμή του κτιρίου. Καθώς θεσπίζεται ηγεσία γύρω από το έργο
θα ξεπεράσουμε τις οικονομικές
προκλήσεις και οι δωρεές σας
προς το Εθνικό Προσκύνημα θα
τιμηθούν.
Συνάμα όμως θα ακούσετε
πολλούς ψιθυρισμούς κι ακόμα
κάποια παραπληροφόρηση. Θέλω όλοι σας να γνωρίζετε ότι η
τηλεφωνική μου γραμμή είναι
πάντοτε ανοικτή για σας (917453-0839), για να απαντήσω σ’
οποιαδήποτε ερώτηση έχετε όσο
καλύτερα μπορώ. Οπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, η ειδίκευσή μου ήταν πάντοτε από τη με-

ριά του εισοδήματος της εξίσωσης και όχι από την πλευρά των
εξόδων. Εχω αφιερώσει ολοσχερώς τον εαυτό μου στην εξεύρεση των χρηματικών ποσών για
την ολοκλήρωση του Αγίου Νικολάου και είχα εμπιστοσύνη ότι
η ιδρυματική δομή θα παρακολουθούσε την πραγματική ανοικοδόμηση. Αν και συγκεντρώσαμε αρκετά χρήματα για να ολοκληρώσουμε τον ναό όπως είχε
αρχικά οραματισθεί, δομικές αλλαγές και άλλες τροποποιήσεις
έχουν περιπλέξει την κατάσταση, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει η
διορθωτική εργασία.
Ως Αρχιεπισκοπή έχουμε να
κάνομε πολλά για να επαναποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στην
ηγεσία, για να μην επαληθεύσουμε την ιερή προειδοποίηση
του Κυρίου μας:
‘Tις γαρ εξ υμών, θέλων πύργον οικοδομήσαι, ουχί πρώτον
καθίσας ψηφίζει την δαπάνην,
ει έχει τα προς απαρτισμόν ίνα
μήποτε, θέντος αυτού θεμέλιον
και μη ισχύσαντος εκτελέσαι,
πάντες οι θεωρούντες άρξωνται
αυτώ εμπαίζειν, λέγοντες ότι ούτος ο άνθρωπος ήρξατο οικοδομείν και ουκ ίσχυσεν εκτελέσαι;’
(Λουκά 14:28-30)
Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
2017 οι δωρεές έχουν ως εξής:
Σύνολο υπεσχημένων ποσών
μέχρι σήμερα: $48.991.760
Σύνολο συγκεντρωθέντων
ποσών
μέχρι
σήμερα:
$37.398.316
Υπόλοιπο από τα υπεσχημένα
$11.193.443.
Εν τη Πίστει
π. Αλέξανδρος Καρλούτσος»
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Για το μήνα
Δεκέμβριο
Ο Δεκέμβριος που ήρθε
τα Χριστούγεννα θα φέρει
και θα φέρει πολύ κρύο
που θα ‘ναι καιρός για δύο.
Δεκέμβρη καλέ μου μήνα
με τα πολλά πανηγύρια
με της γιαγιάς τα παραμύθια
μέσα στη μεγάλη νύχτα.
Νύχτα που δεν τελειώνει
και που ποτέ δεν ξημερώνει
και η νύχτα θε να πάει
όταν ο κόκορας κελαδάει
και στου χωριού
την ησυχία
και στης νύχτας τη μαγεία
ο κούκος μόνο κυκλοφορεί
και κελαηδεί.
Και στον ουρανό τ’ αστέρια
στην Ασία και πιο πέρα
ένα αστέρι λαμπυρίζει
και όλη τη νύχτα φωτίζει.
Είναι το αστέρι των μάγων
που σίγουρα τους οδηγεί
για να πάνε στη φάτνη
που ένα βρέφος
έχει γεννηθεί.
Και όταν είμασταν παιδιά
και τα Χριστούγεννα
έρχονταν
λέγαμε τα κάλαντα
στων χωριανών την πόρτα.
Μας είχαν μείνει αξέχαστα
τα παιδικά μας χρόνια
που στο χωριό περάσαμε
τα πρώτα μας τα χρόνια.
Χρόνια παλιά, χρόνια καλά
Χρόνια πολύ αγαπημένα
Χρόνια που όλα τα παιδιά
ήταν πολύ πειθαρχημένα.
Ωραία χρόνια ήτανε
τα χρόνια τα παλιά
και τα θυμάμαι τώρα
που έχω άσπρα μαλλιά.
Δημήτριος Γεωργόπουλος
Κουίνς, ΝΥ

Ο καημός
του κομμαντάντε
Δεν είναι μόνο
που έχασε ο Μουρ
στην Αλαμπάμα
είναι που ρεζιλεύτηκα
πάλι απ' τον Ομπάμα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Αριστερά οι υπουργοί Ευκλείδης Τσακαλώτος και Ελενα Κοντουρά, ο Νικόλαος
και η Ολγα Μπορνόζη και τα άλλα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας. Δεξιά
τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας που συμμετείχαν στο 19ο επενδυτικό

συνέδριο και οι εκπρόσωποι των ελληνικών εισαγμένων εταιρειών και του
«Capital Link» σε μια αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Χρηματιστήριο
Αξιών της Νέας Υόρκης όπου κυμάτιζε η γαλανόλευκη πλάι στην αστερόεσσα.

«Ημέρα της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext και των
εταιρειών που συμμετείχαν στο
Συνέδριο.
Η ομογενής δημοσιογράφος
του «Fox Business Network», Νικόλ Πεταλλίδη, καλωσόρισε την
ελληνική αποστολή. Η ελληνική
σημαία υπήρχε και στη Wall
Street, ενώ κατασκευάστηκαν και
ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για
την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».
O υπουργός Οικονομικών κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε
το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου
2017 του Χρηματιστηρίου της

Εψαλαν τα κάλαντα στον
γενικό πρόξενο Βοστώνης
ΒΟΣΤΩΝΗ. Δεκάδες παιδιά της
Ομογένειας της Βοστώνης, αλλά
και άλλων προαστίων και πόλεων
επισκέφθηκαν το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη
και έψαλαν τα κάλαντα στον γενικό πρόξενο κ. Στράτο Ευθυμίου, μερικά μάλιστα ούτε καν τα
πτόησε η προχτεσινή χιονοθύελλα.
Συγκίνηση υπήρχε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού
Προξενείου, μπροστά από το
στολισμένο χριστουγεννιάτικο
δέντρο. Παιδιά από τα σχολεία
του Καθεδρικού Ναού της Βοστώνης, της Αγίας Αικατερίνης
του Braintree και του Αγίου Νεκταρίου του Roslindale, συνοδευ-

όμενα από τους γονείς, τους δασκάλους και τους ιερατικούς
προϊσταμένους των ναών, τραγούδησαν στον γενικό πρόξενο
Στράτο Ευθυμίου και στα στελέχη του προξενείου τα παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως το «Ελατο», την «Αγια Νύκτα» και τον
«Μικρό τυμπανιστή».
Τους μαθητές περίμενε μία
έκπληξη, καθώς στο προξενείο
υπήρχαν για τα παιδιά μελομακάρονα με μέλι από την Ελλάδα.
Λόγω της κακοκαιρίας, το Γενικό
Προξενείο παρέμεινε ανοικτό μέχρι αργά το απόγευμα ώσπου να
καταφέρουν να φύγουν και οι τελευταίοι γονείς και μαθητές.

FACEBOOK ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

Μικροί μαθητές και μαθήτριες του Ελληνικού Σχολείου του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού Βοστώνης, έψαλλαν με χάρη
και μεράκι τα κάλαντα στον γενικό πρόξενο της Βοστώνης.

Νέας Υόρκης πλαισιωμένος από
την υπουργό Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρι-

Ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος
χτύπησε
το καμπανάκι
σμού Γιώργο Τζιάλλα, τον Γενικό
Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα
Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα,
τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυ-

ρία Ολγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηματιστήριο του
NYSE παρέστη ο κ. Chris Taylor,
Vice President, NYSE Listings &
NYSE Services.
Από πλευράς Εισηγμένων
Εταιρειών στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης συμμετείχαν οι:
Aegean Marine Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings,
Seanergy Maritime Holdings,
Tsakos Energy Navigation.
Στην ανακοίνωση Τύπου του
Capital Link αναφέρεται ότι «η
ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του με-

ΟΤΤΑΒΑ. ΚΑΝΑΔΑΣ. Το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών «Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser ξεκινάει ένα
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
για το ακαδημαϊκό έτος
2018/2019, με την υποστήριξη
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του για την ενίσχυση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας,
με τίτλο «Rebooting the Greek
Language».
Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει
ως στόχο να προσφέρει στους Ελληνες της Διασποράς μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μέσα από τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε νεαρούς Ελληνες προγραμματιστές
δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία
να συμμετάσχουν ουσιαστικά
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας
του έργου που προσφέρει τις
εξής υπηρεσίες: αναγνώριση ομιλίας, κατανόηση φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση (machine
learning) και τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας.
Το ΙΣΝ έχει παράσχει σημαντική και μακροχρόνια υποστήριξη στο Πρόγραμμα Ελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Simon Fraser, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς του για τη δημιουργία του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών «Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

γαλυτέρου Χρηματιστηρίου στον
Κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε
ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό
σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης,
δείχνει τη σταθερή υποστήριξη
του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις,
την Ελληνική Ναυτιλία και την
Ομογένεια».
«Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή
άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιρειών ελληνικών
συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μέχρι στο rally που έκανα
τον Roy να βοηθήσω
τα πλήθη δεν κρατιόντουσαν
σαν βγήκα να μιλήσω.
Βάση όμως δώσανε
στον Μπαράκ
κι ήρθαν τα πάνω κάτω
στον κόσμο δεν ματάγινε
εγώ να πιάσω πάτο.
Δεν κλαίω για τα πρόβατα,
αυτά τα φέρνω βόλτα
ό,τι τους πω το χάφτουνε,
σανό μαζί και χόρτα.
Αυτό που δεν αντέχεται
είναι το ρεζιλίκι
να κλαίει απ' το γέλιο του
το παρδαλό κατσίκι…
Γρηγόρης Μανινάκης
Νέα Υόρκη, ΝΥ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΙΤΩΝ

Πρωτοποριακό
πρόγραμμα
Ελληνικών

1905 - 2017

«ΟΛΥΜΠΟΣ»

Σας προσκαλούμε σε

Χριστουγεννιάτικη Παιδική Εορτή
το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, στις 6 μ.μ.
στην αίθουσα του σχολείου του Τίμιου Σταυρού
8502 Ridge Bvld., Brooklyn, NY 11209

Μουσική από τον συμπατριώτη Κώστα Προκόβα
Σας περιμένουμε με τα παιδιά σας
και τους φίλους σας σε μια όμορφη

Xριστουγεννιάτικη Bραδιά
με πλούσιο φαγητό και αναψυκτικά,
προσφορά του Συλλόγου.
ab

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την τιμητική της
είχε η Ελλάδα για μια ακόμη φορά στο Χρηματιστήριο Αξιών της
Νέας Υόρκης. Η γαλανόλευκη κυμάτιζε υπερήφανη δίπλα στην
αστερόεσσα και η ηγεσία του
Χρηματιστηρίου υποδέχτηκε με
τιμές την ελληνική αντιπροσωπεία και τους επιχειρηματίες και
επενδυτές που συμμετείχαν στο
19ο Συνέδριο Invest in Greece
που διοργάνωσε το Capital Link
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο.
Το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης παρέθεσε επίσημη δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, των εταιρειών ελληνικών

Στα ROBO-CALL
που κάναμε
ήμουνα πεπεισμένος
εγώ πως θα 'μαι ο νικητής
και ο Μπαράκ χαμένος.

Τα γλυκά θα είναι προσφορά
των Kυριών του Συλλόγου

Ο Λιτοχωρίτης Αγιος Βασίλης
με την παραδοσιακή του στολή θα έρθει
στη γιορτή μας και θα μοιράσει
δώρα σε όλα τα παιδάκια.

Είσοδος ελεύθερη
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Μια ευκαιρία να καταστραφείτε…
Μια ευκαιρία να καταστραφείτε…

Real opinions

Ο πρωθυπουργός νομίζει πως οι επενδυτές μοιάζουν με τους
ψηφοφόρους. Δηλαδή πιστεύει πως διαθέτουν μνήμη
χρυσόψαρου και άγονται και φέρονται από τυχάρπαστους
ηγέτες αντί ψιχίων…
Προχθές ο κ. Τσίπρας με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Capital Link
Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε την Ελλάδα σαν «…γη της
ευκαιρίας”.
Βλέπε: Προσκλητήριο Τσίπρα για επενδύσεις
Όποιος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει πως από επενδυτικής απόψεως η Ελλάδα
αποτελεί ευκαιρία να καταστραφεί όποιος πιστέψει πως έχει να κάνει με σοβαρή χώρα για να δεσμεύσει
σοβαρά κεφάλαια.
Στην Ελλάδα προκόβει μόνο η διαπλοκή των κρατικοδίαιτων «καπιταλιστών” που αποσπά προνόμια
ταΐζοντας τους πολιτικούς και τους πελάτες τους.
Το κράτος με τις ρυθμίσεις και το παρακράτος των ακτιβιστών τους οποίους χρησιμοποιεί ως «χρήσιμους
ηλίθιους” με το μανδύα της προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων, επί της ουσίας προστατεύει τα
προνόµια των ολιγαρχών.
Η Ελλάδα προσφέρεται μόνο σαν ευκαιρία καταστροφής… όπως ακριβώς καταστράφηκε η εταιρεία που
πριν κάποια χρόνια εξαγόρασε το «Πόρτο Καρράς” και στη συνέχεια κόμματα, ακτιβιστές, δασάρχες δεν
της επέτρεψαν να αξιοποιήσει το ακίνητο όπως προέβλεπαν οι όροι που έγινε ο διαγωνισμός της
πώλησης… Μην έχετε αυταπάτες, αν η εταιρεία που κέρδισε την αξιοποίηση του Ελληνικού είχε βιαστεί να
προχωρήσει και είχε δανειστεί περί τούτου, οι συνεχείς καθυστερήσεις θα την οδηγούσαν στο φάσμα της
χρεοκοπίας.
Έτσι χρεοκόπησε η «Βωβός” όταν ανέλαβε το έργο στο Βοτανικό και δανείστηκε να το υλοποιήσει αλλά
δεν το ξεκίνησε ποτέ γιατί δεκάδες οργανώσεις, φορείς και κόμματα με τον σημερινό πρωθυπουργό
επικεφαλής δεν επέτρεψαν να ξεκινήσει το έργο ποτέ.
Την ίδια τύχη θα είχε και η επένδυση στο Κόστα Ναβαρίνο η οποία χρειάστηκε περί τα 20 χρόνια και
αμέτρητη υπομονή και κεφάλαια που έρχονταν από τη ναυτιλία για να ολοκληρωθεί. Αν δεν επρόκειτο για
ένα έργο ζωής και συνεισφοράς στον τόπο καταγωγής με κριτήρια κόστους απόδοσης δεν θα
ολοκληρωνόταν ποτέ.
Ανάλογες περιπέτειες αντιμετωπίζουν και οι Καναδοί με την επένδυση εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Η
μισή τοπική κοινωνία είναι υπέρ και η υπόλοιπη μισή κατά. Η μισή κυβέρνηση υπέρ και η άλλη κατά… Το
νοµικό καθεστώς είναι περίπλοκο και αντιφατικό προκειμένου να μπορεί το πολιτικό σύστημα και η κρατική
γραφειοκρατία να εκβιάζουν και να προσπορίζουν ιδιωτικά οφέλη.
Παλιότερα όσο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ήταν ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής κάθε χρόνο εμφανίζονταν
στοιχεία με ατασθαλίες στελεχών της κρατικής μηχανής. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αντιμετώπισε το
πρόβλημα της εκτεταμένης διαφθοράς του δημοσίου, αντικαθιστώντας τον κ. Ρακιντζή. Μετά την
αντικατάσταση πλέον λίγα µαθαίνουµε επίσηµα για τη διαφθορά των κρατικών λειτουργών…
Αν η κρατική μηχανή ήταν ένας οργανισμός βαθιά άρρωστος από διαφθορά ο κ. Ρακιντζής ήταν το
«θερμόμετρο” που κατέγραφε τον υψηλό πυρετό. Ο κ. Τσίπρας θεώρησε πως αν αντικαταστήσει το
«θερµόµετρο” που δείχνει τον υψηλό πυρετό µε ένα χαλασµένο θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα…
Δεν χρειάζεται να είναι γιατρός κάποιος για να καταλάβει πως αυτή η νοοτροπία
δεν βοηθάει τη χώρα και το λαό της, αλλά τους σκάβει το λάκκο…
Μοιάζει με ανέκδοτο λοιπόν η πρόσκληση του πρωθυπουργού για επενδύσεις στη γη της ευκαιρίας. Χώρες
με συνολικά αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα που εξοντώνει τους συνεπείς
φορολογούµενους και επενδυτές µόνο απατεώνες µπορεί να προσελκύσουν…
Οι απατεώνες εν αντιθέσει με τους επενδυτές έρχονται να κουρσέψουν και όχι για αμοιβαία επωφελείς
επενδύσεις…
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Του Κώστα Στούπα
capital.gr
Πηγή
realpolitics.gr
στις 10:10 µ.µ.
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Διάκριση για τον Andre Calantzopoulos της PΜΙ
Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε
επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian
Affairs U.S. Department of State, που εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου
για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον
Αύγουστο του 2016.

http://exofitsio.blogspot.gr/
Publication date: 14/12/2017 22:08
Alexa ranking (Greece): 8300
http://exofitsio.blogspot.gr/2017/12/blog-post_2823.html

Συνεχίζεται το ράλι στα ελληνικά οµόλογα

Το ένα µετά το άλλο ρεκόρ σπάνε οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων, τα οποία έχουν βρεθεί σε
κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ειδικά µετά την πετυχηµένη ανταλλαγή οµολόγων (swap) του περασµένου
µήνα.....
Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίσει µε κλεισµένη την τρίτη αξιολόγηση στην ολοκλήρωση του
προγράµµατος τον ερχόµενο Αύγουστο και την έξοδο από τα µνηµόνια, το κόστος δανεισµού της ελληνικής
κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους.
Σήµερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από
µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε πτώση της
τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εικόνα των ελληνικών οµολόγων:
– 25ετία στο 4.90%
– 10ετία στο 4.11%
– 5ετία στο 3.27%
– 2ετία στο 1.75%
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος– η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
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φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
«αστέρι» των αποδόσεων του 2017.
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Το µεγάλο στοίχηµα των «κόκκινων» δανείων
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Βήµατος» , τα «κόκκινα» δάνεια στη χώρα µας αντιστοιχούν στο 47% επί
του συνόλου των δανείων που αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ιταλία µε
200 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
µέσος όρος βρίσκεται κάτω του 5%.
Σύµφωνα επίσης µε τη Moodys, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ
(56% του ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέµβριο
του 2017, παρά τις χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, κάτι που αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός
(credit positive) για τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%. Οι τράπεζες σύµφωνα µε τον οίκο αλλάζουν το µείγµα των
επιλογών για τη µείωση των προβληµατικών δανείων, επιλέγοντας να επιταχύνουν τις πωλήσεις δανείων
και να αυξήσουν το ποσό των διαγραφών. Επιπλέον αναθεώρησαν τις εκτιµήσεις για τις ροές NPEs προς
τα πάνω, κάτι που αντανακλά τις δύσκολες ακόµα οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, και υιοθέτησαν
χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και το διαθέσιµο εισόδηµα.
Ακόµα πάντως και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του
2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προβληµατικών δανείων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους διαβάθµιση.
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία», η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή. Υπήρξε
πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις συναλλαγές
αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και
η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση οφειλών και τη
διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
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Ασταµάτητο το ράλι – Σε επίπεδα Μαρτίου 2007 η απόδοση του 10ετούς
οµολόγου
Δηµοσίευση: 14 Δεκεµβρίου 2017, 7:27 µµ | Ανανέωση: Δεκέµβριος 14, 2017 στις 9:56 µµ
Το ένα µετά το άλλο ρεκόρ σπάνε οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων, τα οποία έχουν
βρεθεί σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ειδικά µετά την πετυχηµένη ανταλλαγή οµολόγων
(swap) του περασµένου µήνα.
Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίσει µε κλεισµένη την τρίτη αξιολόγηση στην ολοκλήρωση του
προγράµµατος τον ερχόµενο Αύγουστο και την έξοδο από τα µνηµόνια, το κόστος δανεισµού της ελληνικής
κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους.
Σήµερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από
µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε πτώση της
τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εικόνα των ελληνικών οµολόγων πριν από λίγη ώρα
– 25ετία στο 4.90%
– 10ετία στο 4.11%
– 5ετία στο 3.27%
– 2ετία στο 1.75%
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος – η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
«αστέρι» των αποδόσεων του 2017.
Επιπλέον έσοδα θα έχει για άλλα δύο χρόνια το Δηµόσιο από φορολογουµένους που πληρώνουν
εκπρόθεσµα τις οφειλές τους αφού, µε
9:54 µµ
Τέλος στις αλχηµείες και στα λογιστικά τρικ και διάλογο από µηδενική βάση για το µισθολόγιό ζητούν οι
οµοσπονδίες των Σωµάτων
10:19 πµ
Αν αλλάξατε πρόσφατα κατοικία εκτός από τους συγγενείς και τους φίλους σας θα πρέπει να ενηµερώσετε
για την νέα διεύθυνση κατοικίας
10:14 πµ
Την Παρασκευή, 22 Δεκεµβρίου, όπως ανακοίνωσε η αν. υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ
Φωτίου, θα πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των δικαιούχων του πανελλαδικού
8:40 πµ
Τέλος τα υποθηκοφυλακεία. Αλλάζουν όλα µέσα στο επόµενο διάστηµα. Έρχεται ο Οργανισµός Εθνικού
Κτηµατολογίου που θα αντικαταστήσει τις σηµερινές υπηρεσίες
8:29 πµ
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Εδώ την πληροφορία την αποστάζουµε, και µάλιστα για να είµατε σίγουροι ότι θα πάρουµε καθαρό
προιόν, την αποστάζουµε ούτε µία ουτε δύο αλλά πέντε φορές. Σε αυτό το ιστολόγιο, µας ενδιαφέρει η
πεµπτουσία των πραγµάτων. Βοηθείστε µας σε αυτο το µαγικό ταξίδι της αναζήτησης. Θα θέλαµε
πραγµατικά να είστε οι συνοδοιπόροι µας.
pentapostagma@gmail.com
©2017 Pentapostagma.gr - Όροι Χρήσης
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (14/12/17)
To Ευρωδικαστήριο για τη θυγατρική της Cosco
Ποσό της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ που έχει ήδη καταβληθεί από την Cosco στο ελληνικό Δηµόσιο, έπειτα
από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικής ενίσχυσης στην κινεζική εταιρεία για την
επένδυση στον ΟΛΠ το 2009, αφορά χθεσινή γνωµοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το
Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. απορρίπτει αίτηση ακύρωσης την οποία υπέβαλε το ελληνικό Δηµόσιο κατά της
απόφασης της Επιτροπής. Κατά της χθεσινής απόφασης του Δικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί νέα αίτηση
αναίρεσης, περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο µηνών. Πληροφορίες
αναφέρουν πως αυτό θα πράξει το ελληνικό Δηµόσιο, καθώς ρυθµίσεις όπως αυτές που αφορούν την
Cosco έχουν γίνει σε πολλές παραχωρήσεις στην Ελλάδα. Η απόφαση της 23ης Μαρτίου του 2015 της
Επιτροπής (2015/1827) είχε κρίνει τα µέτρα κρατικής ενίσχυσης προς όφελος της θυγατρικής της Cosco
στον Πειραιά, ΣΕΠ Α.Ε., ως µη συµβατά µε την εσωτερική αγορά.
Αύριο η καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος
Αύριο αναµένεται η πληρωµή του κοινωνικού µερίσµατος σε 1,3 εκατ. νοικοκυριά, οι αιτήσεις των οποίων
εγκρίθηκαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ήδη δεσµεύθηκαν 730 εκατ. ευρώ, για να διατεθούν στους
δικαιούχους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι περίπου 89.000 αιτήσεις που έγιναν αυτόµατα και
αφορούν ηλικιωµένους – συνταξιούχους άνω των 70 ετών, οι οποίοι διαµένουν µόνοι και πληρούν τα
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Οσο για τις αιτήσεις σε εκκρεµότητα, ήδη ετοιµάζεται απόφαση
µε στόχο η πλατφόρµα να επαναλειτουργήσει έως την ερχόµενη Δευτέρα και η νέα διαδικασία να
περαιωθεί εντός του 2017.
Στη ΔΕΘ τον Σεπτέµβριο ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ
Στα εγκαίνια της Διεθνούς Eκθεσης Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέµβριο του 2018, προτίθεται να παρευρεθεί ο
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπερ Ρος, καθώς οι ΗΠΑ θα είναι η τιµώµενη χώρα. Η πρόθεση αυτή
επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο Αµερικανός αξιωµατούχος µε τον Ελληνα υπουργό
Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου. Η συνάντηση, διάρκειας µιας ώρας,
πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον και οι δύο υπουργοί δεσµεύθηκαν να συναντηθούν εκ νέου το
προσεχές χρονικό διάστηµα.
Στη Θεσσαλονίκη το Δ.Σ. της Eurobank
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτή την εβδοµάδα η διοίκηση της Eurobank, ενώ αύριο Παρασκευή θα
συνεδριάσει στην πόλη, σε πλήρη σύνθεση, το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας. Σύµφωνα µε στελέχη
της Eurobank, η τράπεζα δίνει µεγάλο βάρος στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας µε επίκεντρο τη
Θεσσαλονίκη. Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου, Φωκίων Καραβίας: «Η συνεδρίαση του
Δ.Σ. στη Θεσσαλονίκη είναι η σηµαντικότερη στον ετήσιο προγραµµατισµό της τράπεζας, καθώς θα
συζητήσουµε τον στρατηγικό σχεδιασµό µας για την επόµενη τριετία, την τριετία που πιστεύουµε ότι
αρχίζει, επιτέλους, ο ανοδικός κύκλος για την οικονοµία».
Ρίχνουν τα δίχτυα για «Νηρέα» και «Σελόντα»
Δεν έχασε την ευκαιρία ο Θορ Τάλσεθ, γενικός διευθυντής της Amerra Capital Management, να προβάλει την
υποψηφιότητα του fund για την απόκτηση της «Σελόντα» και της «Νηρεύς». Στη διάρκεια του Capital Link, ο
κ. Τάλσεθ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνονται
αποκλειστικά στην επένδυση σε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και αγροτικής παραγωγής, η Amerra είναι
ενθουσιασµένη για την επένδυσή της στην Ελλάδα. Η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα στην οικοδόµηση µιας επιτυχηµένης, κερδοφόρας και µεγάλης βιοµηχανίας
ιχθυοκαλλιέργειας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι πολιτικές-ρυθµιστικές αρχές, η
τραπεζική κοινότητα και η ίδια η βιοµηχανία πρέπει να συνεργαστούν και µαζί να δηµιουργήσουν τα
θεµέλια για την ιχθυοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην Ελλάδα.
Η Amerra, κύριος µέτοχος του οµίλου Ανδροµέδα, θα συµβάλει ενεργά και θα επενδύσει σε αυτήν τη
διαδικασία».

http://www.ypodomes.com/
Publication date: 14/12/2017 17:47
Alexa ranking (Greece): 1469
http://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/44388-tzefri-paiat-sto-capital-l...

Τζέφρι Πάϊατ στο Capital Link Forum: Οι ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα
έχουν γεωπολιτική διάσταση
Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
υπογράμμισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάϊατ κατά την ομιλία του στο «19ο Ετήσιο
Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link. Ο κ. Πάϊατ παρουσίασε τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που
ανοίγονται στην Ελλάδα για τις αμερικανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας
προσπαθώντας μάλιστα να αναδείξει τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις που λαμβάνει ο ζωτικής
σηµασίας τοµέας της ενέργειας.
Ειδικότερα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο της ομιλίας του ήταν η αναφορά ότι οι αμερικανικές
επενδύσεις δεν πρέπει να κινούνται αποκλειστικά με κίνητρο το κέρδος, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τους
και ευρύτερα θέµατα όπως αυτό της ενεργειακής ασφάλειας.
«Θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους Ευρωπαίους
εταίρους μας για να αναζητήσουμε ευκαιρίες που δεν είναι μόνο καλές επιχειρηματικά, αλλά προωθούν
και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση καταδεικνύει πως οι ΗΠΑ αποδίδουν και μια γεωπολιτική διάσταση στις
επενδύσεις ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς πιστεύουν πως η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο που θα
προμηθεύει ενέργεια στην Ευρώπη από διαφορετικές χώρες και έτσι να συμβάλει στην ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας των σύμμαχων της Αμερικής μέσω της απαγκίστρωσης από το ενεργειακό
µονοπώλιο της Ρωσίας.
Τέλος, ο κ. Πάϊατ τόνισε το στρατηγικό μήνυμα της απόφασης να αρχίσει η Ελλάδα να εισάγει LNG από τις
ΗΠΑ, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στο Σικάγο και την Ουάσινγκτον, ενώ
αναφέρθηκε και σε όλο τα φάσµα του αµερικανικού ενδιαφέροντος για την ενέργεια στην Ελλάδα.
«Έχουμε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας».
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Συνεχίζεται το ράλι στα ελληνικά οµόλογα
Το ένα µετά το άλλο ρεκόρ σπάνε οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων, τα οποία έχουν βρεθεί σε
κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ειδικά µετά την πετυχηµένη ανταλλαγή οµολόγων (swap) του
περασµένου µήνα.
Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίσει µε κλεισµένη την τρίτη αξιολόγηση στην ολοκλήρωση του
προγράµµατος τον ερχόµενο Αύγουστο και την έξοδο από τα µνηµόνια, το κόστος δανεισµού
της ελληνικής κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους.
Σήµερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και
πάνω από µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε
πτώση της τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εικόνα των ελληνικών οµολόγων:
– 25ετία στο 4.90%
– 10ετία στο 4.11%
– 5ετία στο 3.27%
– 2ετία στο 1.75%
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς
τίτλους ένα ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο
στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο
σύντοµη από όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος – η βελτίωση στα
ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα… φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3
νέες εξόδους στις αγορές µέχρι το τέλος του προγράµµατος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων
αποτελεί το «αστέρι» των αποδόσεων του 2017.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΡΑΛΙ στα ελληνικά οµόλογα
Το ένα µετά το άλλο ρεκόρ σπάνε οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων, τα οποία έχουν βρεθεί σε
κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ειδικά µετά την πετυχηµένη ανταλλαγή οµολόγων (swap) του περασµένου
µήνα.
Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίσει µε κλεισµένη την τρίτη αξιολόγηση στην ολοκλήρωση του
προγράµµατος τον ερχόµενο Αύγουστο και την έξοδο από τα µνηµόνια, το κόστος δανεισµού της ελληνικής
κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους.
Σήµερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από
µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε πτώση της
τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εικόνα των ελληνικών οµολόγων:
– 25ετία στο 4.90%
– 10ετία στο 4.11%
– 5ετία στο 3.27%
– 2ετία στο 1.75%
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος – η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
«αστέρι» των αποδόσεων του...
Πηγή: https://www.altsantiri.gr
Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *
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Ασταµάτητο το ράλι – Σε επίπεδα Μαρτίου 2007 η απόδοση του 10ετούς
οµολόγου

Το ένα µετά το άλλο ρεκόρ σπάνε οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων, τα οποία έχουν βρεθεί σε
κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ειδικά µετά την πετυχηµένη ανταλλαγή οµολόγων (swap) του περασµένου
µήνα.

Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίσει µε κλεισµένη την τρίτη αξιολόγηση στην ολοκλήρωση του
προγράµµατος τον ερχόµενο Αύγουστο και την έξοδο από τα µνηµόνια, το κόστος δανεισµού της ελληνικής
κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους.

Σήµερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από
µία δεκαετία.

Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε πτώση της
τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.

Η εικόνα των ελληνικών οµολόγων πριν από λίγη ώρα

– 25ετία στο 4.90%
– 10ετία στο 4.11%
– 5ετία στο 3.27%
– 2ετία στο 1.75%

Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
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νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.

Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος – η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
«αστέρι» των αποδόσεων του 2017.
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Ασταµάτητο το ράλι – Σε επίπεδα Μαρτίου 2007 η απόδοση του 10ετούς
οµολόγου
Το ένα µετά το άλλο ρεκόρ σπάνε οι επιδόσεις των ελληνικών οµολόγων, τα οποία έχουν βρεθεί σε
κατάσταση ελεύθερης πτώσης, ειδικά µετά την πετυχηµένη ανταλλαγή οµολόγων (swap) του περασµένου
µήνα.
Την ώρα που η κυβέρνηση βαδίσει µε κλεισµένη την τρίτη
αξιολόγηση στην ολοκλήρωση του προγράµµατος τον
ερχόµενο Αύγουστο και την έξοδο από τα µνηµόνια, το
κόστος δανεισµού της ελληνικής κυβέρνησης να έχει
µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους.
Σήµερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο
που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από µία
δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο
διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε πτώση της τάξης
του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εικόνα των ελληνικών οµολόγων πριν από λίγη ώρα

– 5ετία στο 3.27%
– 2ετία στο 1.75%

– 25ετία στο 4.90%
– 10ετία στο 4.11%

Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος – η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
«αστέρι» των αποδόσεων του 2017.
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Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που έδωσε ο Πρόεδρός της στη Ν. Υόρκη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως μέσα από τις προωθούμενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα
μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον τομέα της ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών μονάδων που θα πουλήσει η
ΔΕΗ την καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλός της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Capital Link που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας πρόσκληση για συμμετοχή στο market
test Αμερικανών επενδυτών.
Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μεταμόρφωση τόσο ως εταιρία όσο και ως τομέας.
Η σημασία του τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και της ενέργειας γενικότερα είναι προφανής και συμφωνώ
απόλυτα με τον πρέσβη ο οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και της
Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσμιες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα είναι ταχείες και οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάμενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη μετατροπή των δραστηριοτήτων της, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά
μέσω διαφόρων δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς μέλλον η ΔΕΗ θα είναι μια ισχυρή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στα
Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Με αυτό το πνεύμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί στον πελάτη, με ευέλικτη
προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό επιχειρηματικό μας σχέδιο
και το όραμά μας για το 2030, λαμβάνουν υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές μας
προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εκείνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να χάσουμε ένα μερίδιο στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούμε σε άλλα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να
επεκταθούμε στις δραστηριότητες των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόμηση θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες για εταιρείες όπως η ΔΕΗ.
Έχουμε την πρόθεση να εργαστούμε σκληρά και να οικοδομήσουμε κατάλληλες
επιχειρηματικές συνεργασίες ώστε να γίνουμε ηγετική δύναμη σε αυτή την νέα αγορά,
μετατρέποντας την εταιρεία μας σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούμε τους επενδυτές να συνεργαστούν μαζί μας σε όλες μας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συμμετοχή της ΔΕΗ στο φυσικό αέριο για άμεση
χρήση.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των
νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
καθώς θα απομακρυνθούμε από το ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε άλλα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
είναι τα έξυπνα δίκτυα και η ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συμμετοχής στο market test
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Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ μπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή της να εκχωρήσει μέρος της
παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και επιθυμούμε τη συμμετοχή σε αυτό, όσο
το δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των μονάδων λιγνίτη που πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό της τάξης του 25%
είναι ζωτικής σημασίας για τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος για λόγους
ασφάλειας εφοδιασμού.
Δεύτερον, μετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η λιγνιτική παραγωγή θα
μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 18%.
Έτσι, οι μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ υψηλό συντελεστή
χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης του κόστους και αποτελεσματικής λειτουργίας
τόσο των μονάδων παραγωγής όσο και των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σημαντικό για μάς να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη τιμή από την πώληση των μονάδων, προκειμένου να
χρησιμοποιήσουμε μέρος των εσόδων για να χρηματοδοτήσουμε μερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύμφωνες με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο το
οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τη θυγατρική μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Στο σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η γεωθερμική ενέργεια, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στο εγγύς μέλλον.
Η ΔΕΗ, ως μία από τις πρώτες εταιρείες που συμμετείχαν στις ΑΠΕ, είναι αδιανόητο να μην είναι ηγέτιδα
στην ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά μόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεμαΐδα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
Πιστεύουμε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεμένα και μη, ειδικά εκείνα όπου μπορούν να αναπτυχθούν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να μετατραπούν σε
πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανομής, ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της
εταιρείας μας είναι ο στρατηγικός μας στόχος η τεχνολογική αναβάθμιση και η
μετατροπή του σε έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούμε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της υφιστάμενης παραγωγής μας,
προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ευρωπαϊκή πολιτική μείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουμε
μεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή μας πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τη
σημαντική τεχνογνωσία μας και το ισχυρό εμπορικό σήμα, αναζητούμε και σχεδιάζουμε
επενδύσεις
σε
κερδοφόρα
ενεργειακά
έργα, ειδικά
έργα υδροηλεκτρικών και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών.
Στηριζόμαστε στα μεγάλα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό μας».
www.worldenergynews.gr

Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως μέσα από τις προωθούμενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα
μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον τομέα της ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών μονάδων που θα πουλήσει η
ΔΕΗ την καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλός
της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Capital Link που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας πρόσκληση για συμμετοχή στο market test
Αµερικανών επενδυτών.
Αναλυτικά, η οµιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
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«Βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη µεταµόρφωση τόσο ως εταιρία όσο και ως τοµέας.
Η σημασία του τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και της ενέργειας γενικότερα είναι προφανής και συμφωνώ
απόλυτα με τον πρέσβη ο οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και της
Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσμιες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα είναι ταχείες και οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη μετατροπή των δραστηριοτήτων της, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά
µέσω διαφόρων δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς μέλλον η ΔΕΗ θα είναι μια ισχυρή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στα
Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Με αυτό το πνεύμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί στον πελάτη, με ευέλικτη
προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό επιχειρηματικό μας σχέδιο και
το όραμά μας για το 2030, λαμβάνουν υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές μας
προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εκείνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είµαστε υποχρεωµένοι να χάσουµε ένα µερίδιο στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούμε σε άλλα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να
επεκταθούµε στις δραστηριότητες των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόμηση θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες για εταιρείες όπως η ΔΕΗ.
Έχουμε την πρόθεση να εργαστούμε σκληρά και να οικοδομήσουμε κατάλληλες
επιχειρηματικές συνεργασίες ώστε να γίνουμε ηγετική δύναμη σε αυτή την νέα αγορά,
µετατρέποντας την εταιρεία µας σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούµε τους επενδυτές να συνεργαστούν µαζί µας σε όλες µας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συµµετοχή της ΔΕΗ στο φυσικό αέριο για άµεση χρήση.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
καθώς θα αποµακρυνθούµε από το ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε άλλα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικήςενέργειας, όπως
είναι τα έξυπνα δίκτυα και η ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συµµετοχής στο market test
Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ μπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή της να εκχωρήσει μέρος της
παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και επιθυμούμε τησυμμετοχή σε αυτό, όσο το
δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των µονάδων λιγνίτη που πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό της τάξης του 25% είναι
ζωτικής σημασίας για τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος για λόγους
ασφάλειας εφοδιασµού.
Δεύτερον, μετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η λιγνιτική παραγωγή θα μειωθεί
σε ποσοστό µικρότερο του 18%.
Έτσι, οι μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ υψηλό συντελεστή
χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης του κόστους και αποτελεσματικήςλειτουργίας
τόσο των µονάδων παραγωγής όσο και των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σημαντικό για μάς να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη τιμή από την πώληση τωνμονάδων, προκειμένου να
χρησιμοποιήσουμε μέρος των εσόδων για να χρηματοδοτήσουμε μερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύµφωνες µε τις στρατηγικές µας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο το

http://deienergynews.blogspot.gr/
Publication date: 14/12/2017 16:54
Alexa ranking (Greece): 18010
http://deienergynews.blogspot.gr/2017/12/blog-post_14.html

οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τη θυγατρική µας ΔΕΗ Ανανεώσιµες.
Στο σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η γεωθερμική ενέργεια, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στο εγγύς µέλλον.
Η ΔΕΗ, ως μία από τις πρώτες εταιρείες που συμμετείχαν στις ΑΠΕ, είναι αδιανόητο να μην είναι ηγέτιδα
στην ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά μόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεμαΐδα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Πιστεύουμε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεμένα και μη, ειδικά εκείνα όπου μπορούν να αναπτυχθούν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να μετατραπούν σε
πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανομής, ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας
μας είναι ο στρατηγικός μας στόχος η τεχνολογική αναβάθμιση και ημετατροπή του σε
έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούμε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της υφιστάμενης παραγωγής μας,
προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ευρωπαϊκή πολιτική μείωσης τουάνθρακα αλλά και να επιτύχουμε
µεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή μας πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τη σηµαντική
τεχνογνωσία μας και το ισχυρό εμπορικό σήμα, αναζητούμε καισχεδιάζουμε επενδύσεις σε
κερδοφόρα ενεργειακά έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας καθώς και έργα θερµοηλεκτρικών σταθµών.
Στηριζόµαστε στα µεγάλα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και στο ανθρώπινο δυναµικό µας».
www.worldenergynews.gr
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‘Greek Day’ at New York Stock Exchange
Home > Events > Event News > ‘Greek Day’ at New York Stock Exchange

On Tuesday, December 12, a special ceremony in honor of Greece was held by the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link, an advisory, investor relations and financial communications firm. The event, entitled
“Greek Day at NYSE”, was held within the context of the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum organized
that took place in New York on Monday, December 11.

With the Greek flag hanging on Wall Street, the ceremony was held during an official reception in honor of the Greek
Delegation and the Greek companies listed on the New York Stock Exchange and companies that participated in the
19th Capital Link Forum.
As part of the special event, Greek Minister of Finance Euclid Tsakalotos rang “The Closing Bell”, ending the trading
session (photo above).
“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 wide international investment audience. It also shows the stable support to
Greece, the Greek companies, the Greek shipping industry and the Diaspora,” Capital Link said in an announcement.
The Greek Government Delegation also included Greek Tourism Minister Elena Kountoura, Secretary General for
Tourism Policy and Development George Tziallas, Dr. Constantine Koutras, Consul General of Greece in New York
and Nicolas Bornozis, President Capital Link, Olga Bornozi, Managing Director Capital Link.
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While in New York, Minister Kountoura attended a panel discussion at the 19th Capital Link Forum and informed
international investors that the Greek government now provides a friendly and attractive environment for new
investments. She also held a press conference for journalists and Greek media correspondents and gave a series of
interviews to New York TV and Internet media to promote Greek tourism.
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed
without the permission of the owner.
In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript
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Διάκριση για τον Andre Calantzopoulos της PΜΙ
Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε
επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian
Affairs U.S. Department of State, που εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου
για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον
Αύγουστο του 2016.
Στο πλαίσιο του δείπνου, ο Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, απένειµε το «2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award» στον Andre Calantzopoulos, CEO της Philip Morris International για τη συµβολή
του στην οικονοµία της Ελλάδας. Ο Andre Calantzopoulos δήλωσε: «Η Philip Morris International έχει σηµαντική
παρουσία και αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της Παπαστράτος. Οι επενδύσεις
της Philip Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δις ευρώ».
Marketing Week Online( 14 Δεκεµβρίου 2017)
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Ασταµάτητο το ράλι - Σε επίπεδα Μαρτίου 2007 η απόδοση του 10ετούς
οµολόγου

Συνεχώς σπάνε τα ρεκόρ οι επιδόσεις του ελληνικού 10ετούς ομολόγου, με το κόστος
δανεισμού της ελληνικής κυβέρνησης να έχει μειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές
του έτους. Σήμερα το yield βρίσκεται κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει
ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται σήμερα στο
4,155% με πτώση της τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του
2007.
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά ομολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της
διαπραγμάτευσης των 5 νέων ομολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται,
προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα ράλι το οποίο διευκολύνει σημαντικά
τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα ομόλογα
αύξησαν την κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραμένει
πως με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’
αξιολόγησης - η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντομη από όλες τις
προηγούμενες αξιολογήσεις του προγράμματος - η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα
έχει όλα τα… φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για
2-3 νέες εξόδους στις αγορές μέχρι το τέλος του προγράμματος. Άλλωστε η
βελτίωση του κλίματος γύρω από την Ελλάδα έχει ήδη προσελκύσει πιο
µακροπρόθεσµους επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή την εβδομάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην
ομιλία στα πλαίσια του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά
των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το "αστέρι" των αποδόσεων του 2017.

Πήγη: capital.gr
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Σηµαντικές επαφές και συνεντεύξεις σε ΜΜΕ της Υπουργού Τουρισµού Έλενας
Κουντουρά στο πλαίσιο του Συνεδρίου Capital Link & στην Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Στην “Ηµέρα Ελλάδος του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης” η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά µε τον Υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τους διοργανωτές του Capital Link και παράγοντες του χρηµατιστηρίου ΝYSE.

Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών.
Η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους
ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα
παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ,
όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ,
Γιάννη Αντετοκούµπο.
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H Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, µε τον Jonathan Cohen, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον
Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffry Pyatt, τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, τον Πρέσβη
της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρη Λαλάκο, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, τον Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γιώργο Τζιάλλα,τους διοργανωτές του Capital Link, Νικόλαο και Όλγα Μπορνόζη, και τον βραβευθέντα επιχειρηµατία Andre
Calantzopoulos.

Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα
και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς
των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.

S h a re th is :
T we e t

http://www.mononews.gr/
Publication date: 14/12/2017 15:03
Alexa ranking (Greece): 595
http://www.mononews.gr/business/kala-nea-choris-telos-rali-ton-ellinikon-omologon

Καλά νέα: Χωρίς τέλος το ράλι των Ελληνικών οµολόγων
Από
NewsRoom
Ασταμάτητο είναι το ράλι των Ελληνικών ομολόγων (10ετες) , με το κόστος δανεισμού της ελληνικής
κυβέρνησης να έχει μειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους. Σήμερα το yield βρίσκεται κάτω από
το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασημειωθεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Αναλυτικά η απόδοση
στο ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται σήμερα στο 4,155% με πτώση της τάξης του 2,4% από χθες
και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007. Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά ομολόγων που τροφοδότησε
η εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των 5 νέων ομολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται,
προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα ράλι το οποίο διευκολύνει σημαντικά τα σχέδια της
κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα ομόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραμένει πως με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης – η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντομη από
όλες τις προηγούμενες αξιολογήσεις του προγράμματος – η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές μέχρι
το τέλος του προγράµµατος.
Άλλωστε η βελτίωση του κλίματος γύρω από την Ελλάδα έχει ήδη προσελκύσει πιο μακροπρόθεσμους
επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Οι εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση έχουν προκαλέσει ένα κύμα θετικών εκτιμήσεων των αναλυτών για
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο (βλ. Deutsche Bank), με την Eurasia να προχωρά
σε αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της Ελλάδας σε «ουδέτερες» σημειώνοντας ότι η
επιτυχημένη γ’ αξιολόγηση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, θα στείλει ένα θετικό
μήνυμα στις κεφαλαιαγορές και θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα για
να δηµιουργήσει ένα µεγαλύτερο cash buffer µέχρι το επόµενο Αύγουστο.
Επίσης, θα δημιουργήσει ένα πιο θετικό πολιτικό περιβάλλον – στο οποίο θα πραγματοποιηθούν σύνθετες
συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και την επόμενη ημέρα της Ελλάδας μετά το τέλος του
προγράµµατοςΣε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δημιουργείται το έδαφος για νέες εξόδους της Ελλάδας
στις αγορές, με 3ετή και 7ετή ή 10ετή ομόλογα, με την βελτίωση του κλίματος να έχει προσελκύσει
επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders,
Ο Philip Brown, Managing Director, Public Sector Fixed Income Origination της Citigroup, στην ομιλία στα
πλαίσια του Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών ομολόγων
αποτελεί το «αστέρι» των αποδόσεων του 2017 υπεραποδίδοντας εντυπωσιακά του δείκτη κρατικών
οµολόγων της ευρωζώνης.
Όπως σημείωσε, καθώς προχωράμε στο tapering του QE και σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αποδόσεων
στο επόµενο έτος, τα οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου είναι σε θέση να δώσουν ξανά στους επενδυτές τις
καλύτερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ.
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Ασταµάτητο το ράλι - Σε επίπεδα Μαρτίου 2007 η απόδοση του 10ετούς
οµολόγου
© Παρέχεται από: capital.gr
Συνεχώς σπάνε τα ρεκόρ οι επιδόσεις του ελληνικού 10ετούς οµολόγου, µε το κόστος δανεισµού της
ελληνικής κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους. Σήµερα το yield βρίσκεται
κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,191% µε πτώση της
τάξης του 1,6% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης - η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος - η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος. Άλλωστε η βελτίωση του κλίµατος γύρω από την Ελλάδα έχει ήδη
προσελκύσει πιο µακροπρόθεσµους επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
"αστέρι" των αποδόσεων του 2017.
Διαβάστε ακόµα:
"Αθόρυβα" και "προσεκτικά" πάνω από τις 750 µονάδες το Χρηµατιστήριο
Αναλυτές: Τα χειρότερα έρχονται για το δολάριο το 2018
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Σηµαντικές επαφές Κουντουρά στη Νέα Υόρκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν
της χώρας µας, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της
ελληνικής κυβερνητικής αποστολής, όπου ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των εργασιών.
Η υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου
τους ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό
πρόγραµµα παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα
στις ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του
NBΑ, Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό
τοµέα και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς
φορείς των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
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Εντυπωσιακό ρεκόρ: Βελτίωση στο επιτόκιο του 10ετούς οµολόγου
Σε νέα δεδοµένα το κόστος εξυπηρέτησης του Δηµόσιου χρέους
Άκρως εντυπωσιακή βελτίωση παρουσιάζει το επιτόκιο του ελληνικού 10ετούς οµολόγου, που θέτει
νέα δεδοµένα για το κόστος εξυπηρέτησης του Δηµοσίου χρέους.
Ενδεικτικό είναι το ότι κόστος δανεισµού της ελληνικής κυβέρνησης έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις
αρχές τους έτους.
Πρόκειται για µια εξέλιξη που προσφέρει στους ελληνικούς τίτλους ένα ράλι το οποίο διευκολύνει
σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Οι επιδόσεις του ελληνικού 10ετούς οµολόγου σπάνε το ένα ρεκόρ µετά το άλλο µε το yield να βρίσκεται
σήµερα, κάτω από το 4,2%, ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από µία δεκαετία.
Έτσι η αξιοσηµείωτη πορεία στην αγορά οµολόγων, που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης
των 5 νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση.
Ειδικότερα η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,191% µε πτώση της
τάξης του 1,6% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Είναι σαφές ότι η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά.
Παραµένει όµως γεγονός πως εφόσον δεν υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης, η
βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα χαρακτηριστικά να διατηρηθεί.
Και βέβαια δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι το τέλος του
προγράµµατος.
Είναι σαφές ότι η βελτίωση του κλίµατος γύρω από την Ελλάδα έχει ήδη προσελκύσει πιο
µακροπρόθεσµους επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Θα πρέπει µάλιστα να υπενθυµιστεί ότι ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ξεκαθάρισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
«αστέρι» των αποδόσεων του 2017.
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Οµιλία του Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλα στο Capital Link
Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

ΟΓενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας συµµετείχε στο 19ο
ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη και µιλώντας στην ειδική ενότητα για
την κτηµαταγορά και τις επενδύσεις, παρουσίασε τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό
τουρισµό, καθώς και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την κινητοποίηση και ενίσχυση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Το Υπουργείο Τουρισµού, επισήµανε, έχει εξασφαλίσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων τουριστικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών, µεταξύ
αυτών στον ιαµατικό τουρισµό και τις µαρίνες. Αναφέρθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο και τα κίνητρα
που ενθαρρύνουν την προώθηση τουριστικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας.
Τόνισε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία έχουν δηµιουργήσει έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και εκδηλώνεται ήδη σηµαντικό
ενδιαφέρον για την αγορά και τη µίσθωση ξενοδοχείων ή κτιρίων µε σκοπό τη µετατροπή τους και χρήση
τους ως ξενοδοχειακές µονάδες.
S h a re th is :
T we e t
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Στον Αντρέ Καλαντζόπουλου (Philip Morris International) το βραβείο 2017 Capital
Link Hellenic Leadership
Στα πλαίσια του δείπνου για το κλείσιµο των εργασιών του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum,
ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το "2017 Hellenic Capital Link Leadership
Award" στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την εξαιρετική συµβολή του στην
οικονοµία της Ελλάδας.
Το "Hellenic Capital Link Leadership Award" δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments για
το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ.
Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &
Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε το
"2017 Capital Link Hellenic Leadership Award" στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει
ιδιαίτερη µνεία.»
Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.
Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: "Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.".
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Βράβευση Αντρέ Καλαντζόπουλου µε το βραβείο 2017 CAPITAL LINK HELLENIC
LEADERSHIP AWARD για την εξαιρετική του συνεισφορά στην Ελλάδα
Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες
του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European
and Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού
Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι και είχε
ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι. κκ. Declan Costello,
Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.
Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου o
οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία και τόνισε ότι οι θετικές
προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντική ροή ξένων επενδύσεων.
Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης.
Στα πλαίσια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments για
το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ.
Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &
Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε
το “2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας
αξίζει ιδιαίτερη µνεία.»
Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.
Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση
είναι σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση
της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.”.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :
Ο Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,
Η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά,
H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece
H.E. Haris Lalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος
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Τζιάλλας,
Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής
Ο Dr. Martin Czurda, CEO, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, οι εκπροσωποι των Θεσµων, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους
Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
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Ασταµάτητο το ράλι - Σε επίπεδα Μαρτίου 2007 η απόδοση του 10ετούς
οµολόγου
Συνεχώς σπάνε τα ρεκόρ οι επιδόσεις του ελληνικού 10ετούς ομολόγου, με το κόστος δανεισμού της
ελληνικής κυβέρνησης να έχει μειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους. Σήμερα το yield βρίσκεται
κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται σήμερα στο 4,191% με πτώση της
τάξης του 1,6% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά ομολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των 5
νέων ομολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σημαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αμέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα ομόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραμένει πως με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης - η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντομη από
όλες τις προηγούμενες αξιολογήσεις του προγράμματος - η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές μέχρι
το τέλος του προγράμματος. Άλλωστε η βελτίωση του κλίματος γύρω από την Ελλάδα έχει ήδη
προσελκύσει πιο µακροπρόθεσµους επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή την εβδομάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην ομιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών ομολόγων αποτελεί το
"αστέρι" των αποδόσεων του 2017.
οµόλογο
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Νέα Υόρκη: Ψήφος Εµπιστοσύνης των Θεσµών στην Ελληνική Οικονοµία στο
Capital Link Forum
Ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έστειλαν οι εκπρόσωποι των
τριών Ευρωπαϊκών θεσµών και των δύο µεγάλων Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης (Fitch Ratings & Moody's), οι
οποίοι ένωσαν τις φωνές τους στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link για να δώσουν το
µήνυµα πως η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτό το µήνυµα των
ευρωπαϊκών θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης αποτελεί µια σηµαντική ώθηση για την ελληνική
οικονοµία εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές. Η παρουσία των
θεσµών και των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης στο συνέδριο της Capital Link κρίνεται ως σηµαντική, καθώς η
εµπέδωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων που κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Στο σύνολο τους, οι οµιλητές του Capital Link εξέφρασαν...
Businessnews.gr ·
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Thor Talseth (Amerra Capital): Είµαστε ενθουσιασµένοι µε την επένδυσή µας στην
Ελλάδα
Thor Talseth (Amerra Capital): Είµαστε ενθουσιασµένοι µε την επένδυσή µας στην Ελλάδα
13 Δεκεµβρίου 2017
Εικόνα στην Αγορά
Επιχειρήσεις
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε πως η εταιρία του είναι ιδιαίτερα
ενθουσιασµένη µε την επένδυση στην Ελλάδα.
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AMERRA Capital: Η Ελλάδα διαθέτει κερδοφόρα και µεγάλη βιοµηχανία
ιχθυοκαλλιέργειας
Κατά τη διάρκεια του φετινού 19 ετήσιου επενδυτικού Forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη,
ο κ. Thor Talseth, Managing Director της Amerra Capital δήλωσε τα ακόλουθα: «Ως διαχειριστής περιουσιακών
στοιχείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επένδυση σε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας και
αγροτικής παραγωγής, η AMERRA Capital Management είναι ενθουσιασµένη για την επένδυση της στην […]
AMERRA Capital: Η Ελλάδα διαθέτει κερδοφόρα και µεγάλη βιοµηχανία ιχθυοκαλλιέργειας is a post from
ypaithros.gr.
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Τιµητική διάκριση του CEO της Philip Morris International για τη συνεισφορά στην
ελληνική οικονοµία
Ο Andre Calantzopoulos έλαβε το 2017 Hellenic Capital Link Leadership Award στο πλαίσιο του Capital
Link Invest in Greece Forum.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του
µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and
Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού
Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι και είχε
ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι. κκ. Declan Costello,
Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.
Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου o
οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία και τόνισε ότι οι θετικές
προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντική ροή ξένων επενδύσεων.
Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments για
το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ.
Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &
Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε το
“2017 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει
ιδιαίτερη µνεία.»
Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.
Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: “Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.”.
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Υποχωρούν οι αποδόσεις µετά την ανταλλαγή οµολόγων
Τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι κινητήρια δύναµη αποτελεί και η –βάσιµη– προσδοκία αναβάθµισης,
προσεχώς, της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού Δηµοσίου από τους οίκους αξιολόγησης.

«Κύριε υπουργέ, καλωσήρθατε στο κέντρο του καπιταλισµού», είπε ο εκπρόσωπος του Χρηµατιστηρίου της
Νέας Υόρκης, κατά την υποδοχή του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Γουόλ Στριτ, προκαλώντας ειρωνικά
χαµόγελα σε πολλούς από τους παρισταµένους.

Οµως, παρά την ειρωνεία της στιγµής, ο κ. Τσακαλώτος έδειχνε ευχαριστηµένος. Ισως γιατί κατά το
διήµερο που προηγήθηκε στο συνέδριο του Capital Link εισέπραξε θετική διάθεση εκ µέρους των επενδυτών
για ανάληψη του «ελληνικού κινδύνου». Πηγές που ήταν παρούσες σηµείωναν ότι οι επενδυτές
εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον η κυβέρνηση θα εφαρµόσει τις δεσµεύσεις της και
ερωτήµατα για την ελάφρυνση του χρέους, αλλά δελεάζονται από τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων.
«Δεν υπάρχουν και πολλοί ευρωπαϊκοί τίτλοι µε τέτοιες αποδόσεις», σχολίαζαν.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αντικατοπτρίζεται εδώ και τρεις εβδοµάδες στο ράλι που πραγµατοποιούν τα
ελληνικά οµόλογα, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του swap των τίτλων, οι οποίοι προέκυψαν µετά το PSI.
Με απόδοση 4,27%, το δεκαετές οµόλογο τώρα βρίσκεται στα επίπεδα του Μαρτίου του 2008.

Παράγοντες της αγοράς οµολόγων αποδίδουν το ράλι κατά κύριο λόγο στο ίδιο το swap, το οποίο ενίσχυσε
τη ρευστότητα των ελληνικών τίτλων και όχι στην υιοθέτηση του θετικού σεναρίου για την ελληνική
οικονοµία από τους επενδυτές. Εχει, δηλαδή, κυρίως «τεχνικό» χαρακτήρα. «Ερχονται επενδυτές και
τοποθετούνται σε ένα “χαρτί” , κάτι που δεν µπορούσαν να κάνουν παλιά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Βεβαίως, το γεγονός ότι η αξιολόγηση κύλησε γρήγορα και χωρίς «ατυχήµατα» βοήθησε, αλλά δεν είναι
αυτή που προκάλεσε το ενδιαφέρον.

Επιπλέον, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι κινητήρια δύναµη αποτελεί και η –βάσιµη– προσδοκία
αναβάθµισης, προσεχώς, της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού Δηµοσίου από τους οίκους
αξιολόγησης.

O κ. Τσακαλώτος και το οικονοµικό επιτελείο σχεδιάζουν τώρα την επόµενη κίνηση: την έκδοση ενός
7ετούς οµολόγου στα τέλη Ιανουαρίου ή τον Φεβρουάριο, εφόσον κλείσει η αξιολόγηση στο Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου. Σύµφωνα µε παράγοντα της αγοράς οµολόγων, αν γινόταν τώρα η έκδοση του 7ετούς,
θα έβγαινε µε επιτόκιο 3,8%. Αντίστοιχα, αν γινόταν τώρα η έκδοση της 3ετίας, το επιτόκιο θα ήταν 2,52,6%.

Ο σχεδιασµός του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει ότι µετά την έκδοση του 7ετούς οµολόγου θα
εκδοθεί ένα 3ετές και στη συνέχεια ένα 10ετές. Το τελευταίο θα είναι και η µεγάλη δοκιµασία, πριν
τελειώσει το µνηµόνιο και ξεκινήσει η απόλυτη εξάρτηση της χώρας από τις αγορές. Είναι πιθανό αντί της
έκδοσης νέου δεκαετούς να «ανοίξει» η έκδοση που προέκυψε από το swap και λήγει το 2028. Θα
εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά το
επόµενο εξάµηνο τουλάχιστον δεν πρόκειται να «ανοίξουν» οι νέες εκδόσεις του swap.

Τραπεζικές πηγές περιµένουν ότι κάποια στιγµή, το επόµενο διάστηµα, θα υπάρξει «διάλειµµα» στο ράλι
των οµολόγων και η τιµή θα ισορροπήσει.

Από κει και πέρα, τονίζουν, θα χρειαστούν ουσιαστικές θετικές εξελίξεις για την περαιτέρω
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αποκλιµάκωση. Εξελίξεις που έχουν σχέση µε το κλείσιµο της τελευταίας αξιολόγησης και τις αποφάσεις
για το χρέος.

Σύµφωνα µε υψηλόβαθµη τραπεζική πηγή, το spead µε τα πορτογαλικά οµόλογα πρέπει να περιοριστεί στις
100 µονάδες βάσης από τις περίπου 240 που είναι σήµερα για να θεωρείται διαχειρίσιµο το κόστος
δανεισµού, µετά το τέλος του µνηµονίου. Ακόµη απέχουµε από αυτό το σηµείο.
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[MonoNews]: Αριστοτέλης Καρυτινός (Πανγαία): Ζητούµενο η συνολική
ανάκαµψη του Real Estate
Ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ κ. Αριστοτέλης Καρυτινός
Χιλιατρακοσιαπενηντα και πλέον υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων και θεσµικών εκπροσώπων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική συµµετείχαν στο 19ο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξήχθη
στη Νέα Υόρκη µε ιδιαίτερη επιτυχία προβάλλοντας την Ελλάδα ως επιχειρηµατικό και επενδυτικό
προορισµό. Από τους τοµείς που µπήκαν στο µικροσκόπιο των δεν θα µπορούσε να λείψει η ενότητα Real
Estate η οποία επισηµάνθηκε ως ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους τοµείς ανάκαµψης για την ελληνική
οικονοµία. Όπως τόνισε η συντονίστρια του πάνελ κα Virginia Murray, partner της Watson Farley & Williams,
δικηγορικής εταιρείας µε διεθνή παρουσία, , το 2017 επανέφερε την αισιοδοξία στον κλάδο, καθώς οι
εξελίξεις στο θέµα της επένδυσης στο Ελληνικό, το αυξηµένο ενδιαφέρον για ξενοδοχειακές υποδοµές και
η σταδιακή ανάκαµψη του retail σηµατοδοτούν την – αργή αλλά σταθερή – γενικότερη ανάκαµψη της
αγοράς ακινήτων.
Στην τοποθέτησή του ο κ.Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, της
µεγαλύτερης εταιρίας real estate στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την αισιοδοξία του για τις εξελίξεις
τονίζοντας τις δύο προκλήσεις που έχει µπροστά της η ελληνική αγορά: «Αφενός τα νέα δεδοµένα που θα
δηµιουργήσει στην αγορά του real estate η πιο ενεργή διαχείριση των NPLs από πλευράς τραπεζών και
αφετέρου η συνολική πορεία της ελληνικής οικονοµίας µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες για τη
συνολική ανάπτυξη της αγοράς του real estate και όχι µεµονωµένων τµηµάτων της όπως γίνεται µέχρι
σήµερα», είπε ο κ.Καρυτινός.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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Υποχωρούν οι αποδόσεις µετά την ανταλλαγή οµολόγων

Υποχωρούν οι αποδόσεις µετά την ανταλλαγή οµολόγων
«Κύριε υπουργέ, καλωσήρθατε στο κέντρο του καπιταλισµού», είπε ο εκπρόσωπος του Χρηµατιστηρίου της
Νέας Υόρκης, κατά την υποδοχή του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Γουόλ Στριτ, προκαλώντας ειρωνικά
χαµόγελα σε πολλούς από τους παρισταµένους.
Οµως, παρά την ειρωνεία της στιγµής, ο κ. Τσακαλώτος έδειχνε ευχαριστηµένος. Ισως γιατί κατά το
διήµερο που προηγήθηκε στο συνέδριο του Capital Link εισέπραξε θετική διάθεση εκ µέρους των επενδυτών
για ανάληψη του «ελληνικού κινδύνου». Πηγές που ήταν παρούσες σηµείωναν ότι οι επενδυτές
εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον η κυβέρνηση θα εφαρµόσει τις δεσµεύσεις της και
ερωτήµατα για την ελάφρυνση του χρέους, αλλά δελεάζονται από τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων.
«Δεν υπάρχουν και πολλοί ευρωπαϊκοί τίτλοι µε τέτοιες αποδόσεις», σχολίαζαν.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον αντικατοπτρίζεται εδώ και τρεις εβδοµάδες στο ράλι που πραγµατοποιούν τα
ελληνικά οµόλογα, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του swap των τίτλων, οι οποίοι προέκυψαν µετά το PSI.
Με απόδοση 4,27%, το δεκαετές οµόλογο τώρα βρίσκεται στα επίπεδα του Μαρτίου του 2008.
Παράγοντες της αγοράς οµολόγων αποδίδουν το ράλι κατά κύριο λόγο στο ίδιο το swap, το οποίο ενίσχυσε
τη ρευστότητα των ελληνικών τίτλων και όχι στην υιοθέτηση του θετικού σεναρίου για την ελληνική
οικονοµία από τους επενδυτές. Εχει, δηλαδή, κυρίως «τεχνικό» χαρακτήρα. «Ερχονται επενδυτές και
τοποθετούνται σε ένα “χαρτί” , κάτι που δεν µπορούσαν να κάνουν παλιά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Βεβαίως, το γεγονός ότι η αξιολόγηση κύλησε γρήγορα και χωρίς «ατυχήµατα» βοήθησε, αλλά δεν είναι
αυτή που προκάλεσε το ενδιαφέρον.
Επιπλέον, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι κινητήρια δύναµη αποτελεί και η –βάσιµη– προσδοκία
αναβάθµισης, προσεχώς, της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού Δηµοσίου από τους οίκους
αξιολόγησης.
O κ. Τσακαλώτος και το οικονοµικό επιτελείο σχεδιάζουν τώρα την επόµενη κίνηση: την έκδοση ενός
7ετούς οµολόγου στα τέλη Ιανουαρίου ή τον Φεβρουάριο, εφόσον κλείσει η αξιολόγηση στο Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου. Σύµφωνα µε παράγοντα της αγοράς οµολόγων, αν γινόταν τώρα η έκδοση του 7ετούς,
θα έβγαινε µε επιτόκιο 3,8%. Αντίστοιχα, αν γινόταν τώρα η έκδοση της 3ετίας, το επιτόκιο θα ήταν 2,52,6%.
Ο σχεδιασµός του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει ότι µετά την έκδοση του 7ετούς οµολόγου θα
εκδοθεί ένα 3ετές και στη συνέχεια ένα 10ετές. Το τελευταίο θα είναι και η µεγάλη δοκιµασία, πριν
τελειώσει το µνηµόνιο και ξεκινήσει η απόλυτη εξάρτηση της χώρας από τις αγορές. Είναι πιθανό αντί της
έκδοσης νέου δεκαετούς να «ανοίξει» η έκδοση που προέκυψε από το swap και λήγει το 2028. Θα
εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά το
επόµενο εξάµηνο τουλάχιστον δεν πρόκειται να «ανοίξουν» οι νέες εκδόσεις του swap.
Τραπεζικές πηγές περιµένουν ότι κάποια στιγµή, το επόµενο διάστηµα, θα υπάρξει «διάλειµµα» στο ράλι
των οµολόγων και η τιµή θα ισορροπήσει.
Από κει και πέρα, τονίζουν, θα χρειαστούν ουσιαστικές θετικές εξελίξεις για την περαιτέρω
αποκλιµάκωση. Εξελίξεις που έχουν σχέση µε το κλείσιµο της τελευταίας αξιολόγησης και τις αποφάσεις
για το χρέος.
Σύµφωνα µε υψηλόβαθµη τραπεζική πηγή, το spead µε τα πορτογαλικά οµόλογα πρέπει να περιοριστεί στις
100 µονάδες βάσης από τις περίπου 240 που είναι σήµερα για να θεωρείται διαχειρίσιµο το κόστος
δανεισµού, µετά το τέλος του µνηµονίου. Ακόµη απέχουµε από αυτό το σηµείο.
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Κυβέρνηση: Από τα σαλόνια της Wall Street στα αλώνια των ειρηνοδικείων
Τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για την προσέλκυση επενδύσεων δίνει η κυβέρνηση µε δεσµεύσεις, µάλιστα,
για ένα «γερό φίνις» στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, όπως φάνηκε στο πρόσφατο συνέδριο της Capital
Link, ωστόσο στα «αλώνια» των ειρηνοδικείων αναµένεται να «παιχτεί» ένα σκληρό ροκ.
Από την πορεία του ρυθµού, λοιπόν, των πλειστηριασµών αναµένεται να κριθούν πολλά τόσο σε πολιτικό
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο και όχι τόσο από τη δυνατότητα της κυβέρνησης να φέρει επενδυτές πέρα
από τα οµόλογα στο Χρηµατιστήριο και την πραγµατική οικονοµία.
‘Ήδη, στελέχη της κυβέρνησης εµφανίζονται «παγωµένα», καθώς φαντάζονται το επικοινωνιακό τσουνάµι
που µπορεί να δηµιουργήσει ένας ενδεχοµένως άστοχος πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας.
Παράλληλα, δεν παραβλέπουν και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην αγορά ακινήτων µια µαζική
διαδικασία εκπλειστηριάσεων, έστω κι αν µέχρι στιγµής οι τράπεζες προχωρούν µε φειδώ στις εκποιήσεις.
Πολλές από τις τιµές εκκίνησης για ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί είναι έως και 40% πιο χαµηλές από τις
αντικειµενικές αξίες, καθώς η τιµή της πρώτης προσφοράς δίνεται από τον επισπεύδοντα µετά από έκθεση
των ειδικών εκτιµητών ακινήτων.
Στο φόντο αυτό στο Μέγαρο Μαξίµου εξετάζουν πώς θα αναδείξουν, µέσα τόσο από τη διαδικασία όσο
και από το επικοινωνιακό κοµµάτι της υπόθεσης, ότι οι εκποιήσεις δεν απειλούν ευπαθείς οµάδες, αλλά
αποκαθιστούν ένα καθεστώς δικαίου για τους µετόχους των τραπεζών, τους δυνάµει δανειολήπτες τους
φερέγγυους πελάτες σε αντίθεση µε αυτούς που είναι µπαταχτσήδες.
«Υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, που προβλέπει προστασία για χρέη έως 200.000. Οι διαδικασίες πλειστηριασµών,
δεν θα αφορούν "λαϊκές κατοικίες"» ανάφερε χτες µιλώντας στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και
συµπλήρωσε:
«Δεν έχω καµία διάθεση να σώσω αυτούς µε τις πισίνες που χρεοκόπησαν και έβγαλαν τα λεφτά τους έξω.
Τι είναι πιο δίκαιο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ή να εξυγιανθούν οι τράπεζες;
» Οι πλειστηριασµοί θα προχωρήσουν γιατί οι τράπεζες πρέπει να εξυγιανθούν, θα αφορούν µόνο
καραµπινάτες περιπτώσεις κακοπληρωτών και όποιοι τολµήσουν να σπεύσουν να τους υπερασπιστούν, θα
πρέπει να ντρέπονται.»
Ωστόσο µε την επικείµενη αλλαγή στο νόµο Κατσέλη και την πίεση για εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων
ακινήτων των τραπεζών η πιθανότητα «ατυχήµατος» είναι µεγάλη.

Γιώργος Αλεξάκης
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Οταν ο µαρξιστής Τσακαλώτος βρέθηκε στη Γουόλ Στριτ..πως αλλαζουν οι
καιροι και οι κωλοτουµπες ειναι αερινες.
Οταν ο µαρξιστής Τσακαλώτος βρέθηκε στη Γουόλ Στριτ..πως αλλαζουν οι
καιροι και οι κωλοτουµπες ειναι αερινες.
Ηταν καλοκαίρι του 2015 όταν ο Πολ Μέισον, ο
βρετανός σχολιαστής του Channel 4, περιέγραφε τον
νέο τότε υπουργό Οικονοµικών µε την εξής φράση: «Ο
Τσακαλώτος είναι Μαρξιστής που ..

συµβιβάζεται µε την πραγµατικότητα του
καπιταλισµού». Τριάντα µήνες –και δύο Μνηµόνια–
µετά, ήρθε η εικονογράφηση: ο µαρξιστής κ.
Τσακαλώτος στην καρδιά του αµερικανικού
καπιταλισµού να χτυπά κατενθουσιασµένος το
καµπανάκι για το κλείσιµο της συνεδρίασης της Γουόλ
Στριτ.

Ασφαλώς δεν είναι ο πρώτος έλληνας υπουργός Οικονοµικών που συµµετέχει σε αυτήν την καθηµερινή
τελετουργία που γίνεται στο πλαίσιο του επικοινωνιακού µάρκετινγκ του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Το είχε κάνει, για παράδειγµα, ο Γιώργος Αλογοσκούφης τον Νοέµβριο του 2007 – και είδαµε πού κατέληξε,
τόσο ο κ. Αλογοσκούφης όσο και η ελληνική οικονοµία. Απλά να θυµίσουµε ότι πριν από εκείνη την
παρουσία του στη Γουόλ Στριτ, ο κ. Αλογοσκούφης είχε δηλώσει τα εξής: «Οι επιπτώσεις στην ελληνική
και την ευρωπαϊκή οικονοµία από τη διεθνή αβεβαιότητα, που πηγάζει από την κατάσταση στην
αµερικανική οικονοµία, θα είναι πολύ µικρές, καθώς τα θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη τους είναι
ισχυρά»…
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Προφανώς όµως ο κ. Τσακαλώτος είναι κάτι άλλο, εξάλλου µεσολάβησαν καµιά δεκαριά άλλοι στη θέση
του και πλέον ξέρει. Οπως και η Ελλάδα, δέκα χρόνια µετά, είναι µια εντελώς διαφορετική χώρα από
αυτήν του 2007. Και η χώρα µας επίσης ξέρει ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι καλές µόνο αν τις πάρεις για
αυτό που είναι: ένα σόου. Που πάντως µπορεί να συµβολίζει έναν κύκλο. Αλλωστε ο κ. Αλογοσκούφης είχε
ανοίξει τότε τη συνεδρίαση και ο κ. Τσακαλώτος την έκλεισε.

Ο υπουργός Οικονοµικών βρέθηκε τις τελευταίες ηµέρες στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει διεθνείς
επενδυτές, να µιλήσει στο συνέδριο της Capital Link και να σκεφτεί το µέλλον του. Και µε το καµπανάκι της
λήξης στη Γουόλ Στριτ (στις 11 µ.µ. ώρα Ελλάδας) ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην αµερικανική
µητρόπολη και επιστρέφει στην ελληνική πραγµατικότητα.

Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος, χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της
συνεδρίασης. Κάποτε θα βαρούσαν τα νταούλια, τώρα χτυπάνε το σφυρί, είναι και αυτός ένας
συµβιβασµός.

Για την ιστορία, η παρουσία του έλληνα υπουργού Οικονοµικών έφερε… ανάµεικτα συναισθήµατα στην
Γουόλ Στριτ, καθώς ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε
πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες.

Ο κ. Τσακαλώτος είχε στο πλευρό του την υπουργό Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, τον γενικό γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης υπουργείου Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τoν γενικό πρόξενο της
Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνο Κούτρα, τον Νικόλαο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link και την
Ολγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link, η εταιρεία που διοργάνωσε την «Ηµέρα Ελλάδος» στη
Γουόλ Στριτ.

«Ο Τσακαλώτος προέρχεται από εκείνη τη σχολή Μαρξισµού η οποία από τη δεκαετία του 1970 και µετά
έµαθε να κάνει συµβιβασµούς µε την καπιταλιστική πραγµατικότητα» σχολίαζε πίσω στο 2015 ο Μέισον.
Οι φωτογραφίες του υπουργού Οικονοµικών στη Γουόλ Στριτ δείχνουν ότι ένας τέτοιος συµβιβασµός
µπορεί να γίνει και µε πολύ πλατιά χαµόγελα…

http://www.protagon.gr
στις 11:19 π.µ.
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Capital Link: Βράβευση του Αντρέ Καλαντζόπουλου
Ο Αντρέ Καλαντζόπουλος (CEO, Philip Morris International) τιµήθηκε µε το 2017 CAPITAL LINK HELLENIC
LEADERSHIP AWARD για την εξαιρετική του συνεισφορά στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η Philip Morris παρουσιάζει σηµαντική δραστηριότητα και έχει
αξιοσηµείωτο αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.
Οι επενδύσεις της Philip Morris στην εγχώρια οικονοµία από το 2003 προσεγγίζουν το 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ.
Επιπρόσθετα, η πρόσφατη ανακοίνωση της επένδυσης για την κατασκευή των θερµαινόµενων ράβδων
HEETS για το IQOS στην Ελλάδα και η διανοµή τους διεθνώς είναι άλλη µία ψήφος εµπιστοσύνης στην
ελληνική οικονοµία, που βοηθά την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού
εντός της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
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Νέα Υόρκη: Ψήφος Εµπιστοσύνης των Θεσµών στην Ελληνική Οικονοµία στο
Capital Link Forum
Ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έστειλαν οι εκπρόσωποι των
τριών Ευρωπαϊκών θεσµών και των δύο µεγάλων Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης (Fitch Ratings & Moody’s), οι
οποίοι ένωσαν τις φωνές τους στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link για να δώσουν
το µήνυµα πως η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Αυτό το µήνυµα των ευρωπαϊκών θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης αποτελεί µια σηµαντική
ώθηση για την ελληνική οικονοµία εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις
αγορές.
Η παρουσία των θεσµών και των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης στο συνέδριο της Capital Link κρίνεται ως
σηµαντική, καθώς η εµπέδωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων που κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας για την
ανάκαµψη της οικονοµίας.
Στο σύνολο τους, οι οµιλητές του Capital Link εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία
εντός του χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του
χρέους, στους οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει
τις αποφάσεις που λαµβάνονται για την ελληνική οικονοµία.
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Νέα Υόρκη: Ψήφος Εµπιστοσύνης των Θεσµών στην Ελληνική Οικονοµία στο
Capital Link Forum
Ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έστειλαν οι εκπρόσωποι των
τριών Ευρωπαϊκών θεσµών και των δύο µεγάλων Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης (Fitch Ratings &
Moody’s), οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link
για να δώσουν το µήνυµα πως η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Αυτό το µήνυµα των ευρωπαϊκών θεσµών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης αποτελεί µια σηµαντική
ώθηση για την ελληνική οικονοµία εν όψει µάλιστα της επικείµενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις
αγορές.
Η παρουσία των θεσµών και των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης στο συνέδριο της Capital Link κρίνεται ως
σηµαντική, καθώς η εµπέδωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων που κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας για την
ανάκαµψη της οικονοµίας.
Στο σύνολο τους, οι οµιλητές του Capital Link εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε
επιτυχία εντός του χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας
του χρέους, στους οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που
καθορίζει τις αποφάσεις που λαµβάνονται για την ελληνική οικονοµία.
View the discussion thread.
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Αριστοτέλης Καρυτινός (Πανγαία): Ζητούµενο η συνολική ανάκαµψη του Real
Estate
Από
NewsRoom
Χιλιατρακοσιαπενηντα και πλέον υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και θεσμικών εκπροσώπων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική συμμετείχαν στο 19ο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξήχθη
στη Νέα Υόρκη με ιδιαίτερη επιτυχία προβάλλοντας την Ελλάδα ως επιχειρηματικό και επενδυτικό
προορισμό. Από τους τομείς που μπήκαν στο μικροσκόπιο των δεν θα μπορούσε να λείψει η ενότητα Real
Estate η οποία επισημάνθηκε ως ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους τομείς ανάκαμψης για την ελληνική
οικονομία. Όπως τόνισε η συντονίστρια του πάνελ κα Virginia Murray, partner της Watson Farley & Williams,
δικηγορικής εταιρείας με διεθνή παρουσία, , το 2017 επανέφερε την αισιοδοξία στον κλάδο, καθώς οι
εξελίξεις στο θέμα της επένδυσης στο Ελληνικό, το αυξημένο ενδιαφέρον για ξενοδοχειακές υποδομές και
η σταδιακή ανάκαμψη του retail σηματοδοτούν την – αργή αλλά σταθερή – γενικότερη ανάκαμψη της
αγοράς ακινήτων.
Στην τοποθέτησή του ο κ.Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, της
μεγαλύτερης εταιρίας real estate στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την αισιοδοξία του για τις εξελίξεις
τονίζοντας τις δύο προκλήσεις που έχει μπροστά της η ελληνική αγορά: «Αφενός τα νέα δεδομένα που θα
δημιουργήσει στην αγορά του real estate η πιο ενεργή διαχείριση των NPLs από πλευράς τραπεζών και
αφετέρου η συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για τη
συνολική ανάπτυξη της αγοράς του real estate και όχι μεμονωμένων τμημάτων της όπως γίνεται μέχρι
σήµερα», είπε ο κ.Καρυτινός.
Ο CEO της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ» επισήμανε ότι μπορεί το 2017 να υπήρξαν συναλλαγές στα «pockets» των
εμπορικών ακινήτων με καλά επενδυτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες δείχνουν αυξητική τάση στις τιμές
πώλησης, ωστόσο αυτή η τάση θα πρέπει να επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα.
Σύμφωνα με τον κ.Καρυτινό «το ζητούμενο είναι μια συνολική ανάπτυξη του real estate και αυτό θα φανεί
όταν αρχίσει να αυξάνεται η απορρόφηση των κενών χώρων (take ups). Αυτό θα καταστεί δυνατόν μόνον
εφόσον η συνολική οικονομία δείξει σαφή και σταθερή ανάκαμψη και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα
για το 2018».
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Pyatt στο Capital Link Forum: Οι ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν
γεωπολιτική διάσταση

«Θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους Ευρωπαίους
εταίρους µας για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια»
είπε µεταξύ άλλων ο κ. Πάϊατ
Τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Ελλάδα ως ενεργειακός κόµβος στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο, υπογράµµισε ο Αµερικανός πρέσβης στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάϊατ
κατά την οµιλία του στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link.
Ο κ. Πάϊατ παρουσίασε τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα για τις αµερικανικές
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας προσπαθώντας µάλιστα να αναδείξει τις
ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις που λαµβάνει ο ζωτικής σηµασίας τοµέας της ενέργειας.
Ειδικότερα, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο της οµιλίας του ήταν η αναφορά ότι οι αµερικανικές
επενδύσεις δεν πρέπει να κινούνται αποκλειστικά µε κίνητρο το κέρδος, αλλά να λαµβάνουν υπόψη τους
και ευρύτερα θέµατα όπως αυτό της ενεργειακής ασφάλειας.
«Θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους Ευρωπαίους
εταίρους µας για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν
και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Η συγκεκριµένη τοποθέτηση καταδεικνύει πως οι ΗΠΑ αποδίδουν και µια γεωπολιτική διάσταση στις
επενδύσεις ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς πιστεύουν πως η χώρα µπορεί να εξελιχθεί σε κόµβο που θα
προµηθεύει ενέργεια στην Ευρώπη από διαφορετικές χώρες και έτσι να συµβάλει στην ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας των σύµµαχων της Αµερικής µέσω της απαγκίστρωσης από το ενεργειακό
µονοπώλιο της Ρωσίας.
Τέλος, ο κ. Πάϊατ τόνισε το στρατηγικό µήνυµα της απόφασης να αρχίσει η Ελλάδα να εισάγει LNG από τις
ΗΠΑ, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στο Σικάγο και την Ουάσινγκτον, ενώ
αναφέρθηκε και σε όλο τα φάσµα του αµερικανικού ενδιαφέροντος για την ενέργεια στην Ελλάδα.
«Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας».
www.worldenergynews.gr
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Τα σχέδια της ΔΕΗ…
Γράφει ο Αριστείδης Ζευγίτης

Την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήµατα για το µέλλον της ΔΕΗ µετά την απόσπαση διαφόρων
δραστηριοτήτων αλλά και εργοστασίων από το δυναµικό της, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης µιλώντας στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link που πραγµατοποιήθηκε προ ηµερών στη
Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για τη σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών µε αξιόπιστους
εταίρους, για τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στις περιφερειακές διεθνείς αγορές στον τοµέα της
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκταση σε ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η εξοικονόµηση ηλεκτρικής
ενέργειας, η αγορά φυσικού αερίου και η ηλεκτροκίνηση.
Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι ραγδαίες αλλαγές στον ενεργειακό
τοµέα παγκοσµίως, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την
κλιµατική αλλαγή, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έχουν δηµιουργήσει ένα νέο
τοπίο, εντελώς διαφορετικό από το ήδη υπάρχον ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου,µε στόχο τη µετατροπή της σε πιο ανταγωνιστική και
αποδοτική επιχείρηση και την ανάδειξή της σε ηγέτη στην περιφερειακή αγορά.
«Για τον σκοπό αυτό, σηµείωσε, διερευνούµε επενδύσεις σε επικερδή έργα ιδιαίτερα σε ΑΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουµε την αναβάθµιση και την ψηφιοποίηση του
δικτύου διανοµής µέσω και της εγκατάστασης «έξυπνων» µετρητών».
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Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που παρουσίασε ο Παναγιωτάκης στη Ν.
Υόρκη
O Eµ. Παναγιωτάκης υποστήριξε πως µέσα από τις προωθούµενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα µετεξελιχθεί σε ένα
ισχυρό πόλο στον τοµέα της ενέργειας
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών µονάδων που θα πουλήσει η
ΔΕΗ την καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλός
της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας πρόσκληση για συµµετοχή στο market test
Αµερικανών επενδυτών.
Αναλυτικά, η οµιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
«Βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη µεταµόρφωση τόσο ως εταιρία όσο και ως τοµέας.
Η σηµασία του τοµέα του ηλεκτρισµού αλλά και της ενέργειας γενικότερα είναι προφανής και συµφωνώ
απόλυτα µε τον πρέσβη ο οποίος µίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και της
Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσµιες εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα είναι ταχείες και οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις
έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη µετατροπή των δραστηριοτήτων της, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά
µέσω διαφόρων δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς µέλλον η ΔΕΗ θα είναι µια ισχυρή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας όχι µόνο στα
Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Με αυτό το πνεύµα, είναι ζωτικής σηµασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί στον πελάτη, µε ευέλικτη
προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σηµερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό επιχειρηµατικό µας σχέδιο και το όραµά µας
για το 2030, λαµβάνουν υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές µας προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εκείνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είµαστε υποχρεωµένοι να χάσουµε ένα µερίδιο στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούµε σε άλλα τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να
επεκταθούµε στις δραστηριότητες των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόµηση θα δηµιουργήσουν νέες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες για εταιρείες όπως η ΔΕΗ.
Έχουµε την πρόθεση να εργαστούµε σκληρά και να οικοδοµήσουµε κατάλληλες επιχειρηµατικές
συνεργασίες ώστε να γίνουµε ηγετική δύναµη σε αυτή την νέα αγορά, µετατρέποντας την εταιρεία µας σε
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούµε τους επενδυτές να συνεργαστούν µαζί µας σε όλες µας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συµµετοχή της ΔΕΗ στο φυσικό αέριο για άµεση χρήση.
Δουλεύουµε σε συνεργασία µε την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη µείωση του κόστους µας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
καθώς θα αποµακρυνθούµε από το ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουµε ευκαιρίες συµµετοχής σε άλλα τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
είναι τα έξυπνα δίκτυα και η ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συµµετοχής στο market test
Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ µπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή της να εκχωρήσει µέρος της
παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγµατοποιηθεί τις επόµενες εβδοµάδες και επιθυµούµε τη συµµετοχή σε αυτό, όσο το
δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των µονάδων λιγνίτη που πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό της τάξης του 25% είναι ζωτικής
σηµασίας για τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού.
Δεύτερον, µετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί σε ποσοστό
µικρότερο του 18%.
Έτσι, οι µονάδες που θα παραµείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ υψηλό συντελεστή χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει µεγάλο περιθώριο µείωσης του κόστους και αποτελεσµατικής λειτουργίας τόσο των
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µονάδων παραγωγής όσο και των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σηµαντικό για µάς να εξασφαλίσουµε µια δίκαιη τιµή από την πώληση των µονάδων, προκειµένου να
χρησιµοποιήσουµε µέρος των εσόδων για να χρηµατοδοτήσουµε µερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύµφωνες µε τις στρατηγικές µας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραµµίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται µε βάση ένα συγκεκριµένο σχέδιο το
οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τη θυγατρική µας ΔΕΗ Ανανεώσιµες.
Στο σχέδιο αυτό συµπεριλαµβάνεται και η γεωθερµική ενέργεια, η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στο εγγύς µέλλον.
Η ΔΕΗ, ως µία από τις πρώτες εταιρείες που συµµετείχαν στις ΑΠΕ, είναι αδιανόητο να µην είναι ηγέτιδα
στην ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά µόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουµε να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεµαΐδα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Πιστεύουµε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεµένα και µη, ειδικά εκείνα όπου µπορούν να αναπτυχθούν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να µετατραπούν σε
πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανοµής, ίσως το πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας µας είναι ο
στρατηγικός µας στόχος η τεχνολογική αναβάθµιση και η µετατροπή του σε έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούµε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθµιση της υφιστάµενης παραγωγής µας,
προκειµένου να συµµορφωθούµε µε την ευρωπαϊκή πολιτική µείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουµε
µεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή µας πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τη σηµαντική τεχνογνωσία
µας και το ισχυρό εµπορικό σήµα, αναζητούµε και σχεδιάζουµε επενδύσεις σε κερδοφόρα ενεργειακά
έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και έργα θερµοηλεκτρικών
σταθµών.
Στηριζόµαστε στα µεγάλα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και στο ανθρώπινο δυναµικό µας».
Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr
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Να ακυρωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ναυάγιο η απαράδεκτη
πώληση της

Άγνωστο παραµένει το µέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από
επίσηµα και ανεπίσηµα χείλη. Σχεδόν τέσσερις µήνες µετά από την παρέλευση της αρχικής προθεσµίας για
την κατάθεση του φακέλου εξαγοράς του 75% της µεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας από
την Exin Group που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισµό, καµία κίνηση δεν έχει γίνει και πλέον το κλείσιµο της
συµφωνίας, αν αυτή τελικά προχωρήσει, δεν αναµένεται πριν από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2018.
Παρά τις καθυστερήσεις ο Ελληνοαµερικανός Τζόν Κουδούνης, διευθύνων σύµβουλος της Calamos
Investments και ένας από τους τρεις βασικούς «παίχτες» της Exin µαζί µε τον Τζον Κάλαµος και τον Ματ
Φέρφιλντ, µιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη δήλωσε ευχαριστηµένος
από την επένδυση στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε και ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος ήταν και αυτός στη Νέα Υόρκη. Όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριµένο θέµα ο κ.
Τσακαλώτος δήλωσε: «Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για
αυτήν την επένδυση. Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και
δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον
κ. Κουδούνη να το λέει».
Η πραγµατικότητα είναι όµως, ότι µέχρι στιγµής η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει βάσει του
χρονοδιαγράµµατος. Ο φάκελος για την εξαγορά θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος,
που λειτουργεί ως εποπτική Αρχή στις 17 Αυγούστου καθώς ο αρχικός στόχος ήταν η εξαγορά του 75% της
Εθνικής Ασφαλιστικής από την Exin Financial Services Holding έναντι τιµήµατος 718,3 εκατ. ευρώ να
ολοκληρωνόταν µέχρι το τέλος του έτους. Η προθεσµία µετατέθηκε για τον Οκτώβριο και πλέον πάει για
τις αρχές του επόµενου έτους.
Οι αµφιβολίες
Όπως είναι φυσικό οι καθυστερήσεις αυτές έχουν προκαλέσει προβληµατισµό στην αγορά, µε διάφορους
παρατηρητές να εκφράζουν και αµφιβολίες σχετικά µε το κατά πόσο η Exin έχει πραγµατικά τα
απαιτούµενα κεφάλαια για να αναλάβει την Εθνική Ασφαλιστική. Κύκλοι που βρίσκονται κοντά στην
διαδικασία βέβαια σηµειώνουν πως οι σύµβουλοι Goldman Sachs και Morgan Stanley έχουν διαβεβαιώσει
για την πληρότητα του φακέλου της Exin νοµικά και οικονοµικά.
Πηγές που γνωρίζουν τις βλέψεις των επενδυτών σηµειώνουν πως η καθυστέρηση δεν έχει να κάνει µε
οικονοµικά θέµατα αλλά µε γραφειοκρατικά που είχαν να κάνουν µε το ποια εταιρεία του οµίλου
της Exin θα προχωρούσε στην αγορά των µετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σηµειώνεται ότι η Exin έχει
παρουσία στην Ολλανδία (όπου εδρεύει και η holding εταιρεία), στο Λουξεµβούργο, στην Ελβετία, στην
Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα καθώς κατέχει το 50% της AIG Hellas.
Στο µεταξύ τις τελευταίες ηµέρες ακούστηκε ένα ακόµη όνοµα ισχυρού επιχειρηµατία ο οποίος θα
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συµµετάσχει στο επενδυτικό σχήµα των Κάλαµος-Κουδούνη-Φερφιλντ. Ο λόγος για τον Θεόδωρο
Δουζόγλου, έναν οµογενή επιχειρηµατία που έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια στον χώρο των ξενοδοχείων και των ακινήτων. Το 2015 αγόρασε το ξενοδοχείο
Πεντελικόν στην Κηφισιά και ακολούθησε το ξενοδοχείο «Λητώ» στη Μύκονο καθώς και ακίνητα στο
κέντρο της Αθήνας.
Το µοναδικό που έχει γίνει µέχρι στιγµής είναι η τοποθέτηση δύο εκπροσώπων της Exin, του Πάρη Καράσου
και του Γιάννη Σιάννη, ως παρατηρητές στο διοικητικό συµβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι δύο τους
παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του οργάνου χωρίς δικαίωµα ψήφου.
*Βασική Πηγή: Insider – Κ. Κετσιετζής
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Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που έδωσε ο Πρόεδρός της στη Ν. Υόρκη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως
μέσα από τις προωθούμενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα
μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον τομέα της
ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά
των λιγνιτικών μονάδων που θα πουλήσει η ΔΕΗ την καθιστούν
ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλός της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήμα του συνεδρίου
της Capital Link που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη,
απευθύνοντας πρόσκληση για συμμετοχή στο market test Αμερικανών
επενδυτών.
Αναλυτικά, η οµιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μεταμόρφωση τόσο ως εταιρία όσο
και ως τοµέας.
Η σημασία του τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και της ενέργειας
γενικότερα είναι προφανής και συμφωνώ απόλυτα με τον πρέσβη ο
οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και
της Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσμιες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα είναι
ταχείες και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνδέονται με την
κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό
από το υφιστάµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη μετατροπή των δραστηριοτήτων
της, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας
και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά µέσω διαφόρων
δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς μέλλον η ΔΕΗ θα είναι μια ισχυρή εταιρεία
ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
Με αυτό το πνεύμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί
στον πελάτη, με ευέλικτη προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό
επιχειρηματικό μας σχέδιο και το όραμά μας για το 2030, λαμβάνουν
υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές µας προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και
εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να χάσουμε ένα μερίδιο
στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
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Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούμε σε άλλα τμήματα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να επεκταθούμε στις δραστηριότητες
των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόμηση θα
δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εταιρείες όπως η
ΔΕΗ.
Έχουμε την πρόθεση να εργαστούμε σκληρά και να οικοδομήσουμε
κατάλληλες επιχειρηματικές συνεργασίες ώστε να γίνουμε ηγετική
δύναμη σε αυτή την νέα αγορά, μετατρέποντας την εταιρεία μας σε
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούµε τους επενδυτές να συνεργαστούν µαζί µας σε
όλες µας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συμμετοχή της ΔΕΗ
στο φυσικό αέριο για άµεση χρήση.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της
ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μας και στη βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς θα απομακρυνθούμε από το
ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε άλλα τμήματα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα και η
ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συµµετοχής στο market test
Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ μπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή
της να εκχωρήσει µέρος της παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και επιθυμούμε
τη συμμετοχή σε αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από
τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των μονάδων λιγνίτη που
πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό
της τάξης του 25% είναι ζωτικής σημασίας για τις ανάγκες του
ελληνικού
ηλεκτρικού
συστήματος
για
λόγους
ασφάλειας
εφοδιασµού.
Δεύτερον, μετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η
λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί σε ποσοστό µικρότερο του 18%.
Έτσι, οι μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ
υψηλό συντελεστή χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης του κόστους και
αποτελεσματικής λειτουργίας τόσο των μονάδων παραγωγής όσο και
των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σημαντικό για μάς να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη τιμή από την
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Είναι σημαντικό για μάς να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη τιμή από την
πώληση των μονάδων, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μέρος των
εσόδων για να χρηματοδοτήσουμε μερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύμφωνες με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής
ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται με
βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τη
θυγατρική µας ΔΕΗ Ανανεώσιµες.
Στο σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η γεωθερμική ενέργεια, η οποία
θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο εγγύς µέλλον.
Η ΔΕΗ, ως μία από τις πρώτες εταιρείες που συμμετείχαν στις ΑΠΕ, είναι
αδιανόητο να μην είναι ηγέτιδα στην ανάπτυξη και διεύρυνση της
χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά μόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουμε να
δημιουργήσουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεμαΐδα,
αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Πιστεύουμε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεμένα και μη, ειδικά εκείνα όπου
μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής
από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να µετατραπούν σε πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανομής, ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό
στοιχείο της εταιρείας μας είναι ο στρατηγικός μας στόχος η
τεχνολογική αναβάθµιση και η µετατροπή του σε έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούμε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της
υφιστάμενης παραγωγής μας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με την
ευρωπαϊκή πολιτική μείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουμε
µεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή μας πέρα από τα ελληνικά σύνορα,
αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία μας και το ισχυρό
εμπορικό σήμα, αναζητούμε και σχεδιάζουμε επενδύσεις σε
κερδοφόρα ενεργειακά έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και έργα θερμοηλεκτρικών
σταθµών.
Στηριζόμαστε στα μεγάλα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και στο
ανθρώπινο δυναµικό µας».
www.worldenergynews.gr
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Το µεγάλο στοίχηµα των «κόκκινων» δανείων – Φόβοι και προσδοκίες

Ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα των τραπεζών δεν είναι άλλο από την αποτελεσµατική διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων τα οποία ανέρχονται σε 108 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα µισά είναι
επιχειρηµατικά.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Βήµατος» , τα «κόκκινα» δάνεια στη χώρα µας αντιστοιχούν στο 47% επί
του συνόλου των δανείων που αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ιταλία µε
200 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
µέσος όρος βρίσκεται κάτω του 5%.
Σύµφωνα επίσης µε τη Moody’s, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ
(56% του ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέµβριο
του 2017, παρά τις χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, κάτι που αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός
(credit positive) για τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%. Οι τράπεζες σύµφωνα µε τον οίκο αλλάζουν το µείγµα των
επιλογών για τη µείωση των προβληµατικών δανείων, επιλέγοντας να επιταχύνουν τις πωλήσεις δανείων
και να αυξήσουν το ποσό των διαγραφών. Επιπλέον αναθεώρησαν τις εκτιµήσεις για τις ροές NPEs προς
τα πάνω, κάτι που αντανακλά τις δύσκολες ακόµα οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, και υιοθέτησαν
χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και το διαθέσιµο εισόδηµα.
Ακόµα πάντως και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του
2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προβληµατικών δανείων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους διαβάθµιση.
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία», η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή. Υπήρξε
πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις συναλλαγές
αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και
η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση οφειλών και τη
διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Πηγή: in.gr
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;
Ο Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και
CEO της Fairfax, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του
πολιτικού κινδύνου και...
ποντάρει στο Greecovery, η Wall Street Journal
διαπιστώνει ότι οι επενδυτές έχουν βάλει στα «ραντάρ
τους» την Ελλάδα, και η UBS εντάσσει τα ελληνικά
οµόλογα στις «κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις του
2018».
Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα
των διεθνών επενδυτών µε την Ελλάδα – πρόκειται για
την, συνήθη και κυνική, αποτίµηση κινδύνων και
ευκαιριών που κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την
αποτίµηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται χαµηλό πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο
και µεγάλα περιθώρια επενδυτικών κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι στα ελληνικά οµόλογα τις
τελευταίες ηµέρες.
Το ράλι των οµολόγων
Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων έπεσαν χθες στο χαµηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση των δεκαετών τίτλων έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η
συνολική πτώση στο τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα διετή οµόλογα η απόδοση χθες
διαµορφώθηκε στο 2,15% από το 2,4% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2010.
Ολοκληρώνοντας την εικόνα το περίφηµο spread – η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών
οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών – υποχώρησε στις 407 µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο
επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει µε την Ελλάδα», είναι η ανάγνωση που
κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η οικονοµία της Ελλάδας εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο
χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα
έχει καταγράψει τρία συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά µετά την κρίση. Η ανεργία,
αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί από το ρεκόρ του
28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους, σταθεροποιήθηκαν και
αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015».
Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στην
Νέα Υόρκη, µε τους αναλυτές της Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά
οµόλογα ως την επένδυση µε τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το 2018.
Η Deutsche Bank
Είναι µια λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
παραµένουν υψηλές και υπόσχονται µεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι
επενδυτές είναι χαµηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει πλέον φως στην άκρη του τούνελ»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έκθεσή της η Deutsche Bank.
Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική του οδικού χάρτη που
διαµορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονοµία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά το βασικό σενάριο της
Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι µε µια απολύτως «καθαρή»
έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική έξοδο» - ήτοι, µε µια συµφωνία µε τους δανειστές που δεν θα
περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή και νέο Μνηµόνιο, θα βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι» ρευστότητας, και
θα προβλέπει συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής ήπια εποπτεία.
Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον της
Deutsche Bank, δεν θα µετάσχει τελικώς χρηµατοδοτικά στο πρόγραµµα αίροντας µεγάλος µέρος της
πίεσης για δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας στην κατεύθυνση της τόνωσης της
ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερµανικής τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα
παίξει η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτηµα της µείωσης του χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση
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της εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την
ελληνική κυβέρνηση σε έναν κοµβικό και άµεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις
αγορές.
Νέα επταετής έκδοση
Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες στις οποίες ποντάρει η ελληνική
πλευρά προκειµένου να χτίσει το λεγόµενο «µαξιλάρι» ρευστότητας που θα της επιτρέψει να τελειώσει το
πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε, µε τις τελευταίες πληροφορίες που δηµοσιεύει η
επίσης γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο και,
συνολικά, σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι µε στόχο την άντληση 6 δις ευρώ.
Πηγή
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Κυβέρνηση: Από τα σαλόνια της Wall Street στα αλώνια των ειρηνοδικείων

Κυβέρνηση: Από τα σαλόνια της Wall Street
στα αλώνια των ειρηνοδικείων
Πολιτική

Τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για την προσέλκυση επενδύσεων δίνει η κυβέρνηση µε δεσµεύσεις, µάλιστα,
για ένα «γερό φίνις» στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, όπως φάνηκε στο πρόσφατο συνέδριο της Capital
Link, ωστόσο στα «αλώνια» των ειρηνοδικείων αναµένεται να «παιχτεί» ένα σκληρό ροκ.πλειστηριασµοί
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;
Ο Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO της Fairfax, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του
πολιτικού κινδύνου και ποντάρει στο Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι οι επενδυτές έχουν
βάλει στα «ραντάρ τους» την Ελλάδα, και η UBS εντάσσει τα ελληνικά οµόλογα στις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018». Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα των διεθνών
επενδυτών µε την Ελλάδα – πρόκειται για την, συνήθη και κυνική, αποτίµηση κινδύνων και ευκαιριών που
κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την αποτίµηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόσχεται χαµηλό
πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο και µεγάλα περιθώρια επενδυτικών κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι
στα ελληνικά οµόλογα τις τελευταίες ηµέρες. Το ράλι των οµολόγων Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων έπεσαν χθες στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών: Η
απόδοση των δεκαετών τίτλων έπεσε στο 4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η συνολική πτώση στο
τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ και στα διετή οµόλογα η απόδοση χθες διαµορφώθηκε στο 2,15%
από το 2,4% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2010 . Ολοκληρώνοντας την εικόνα το
περίφηµο spread – η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων
γερµανικών – υποχώρησε στις 407 µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του
2010. «Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει µε την Ελλάδα», είναι η ανάγνωση
που κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η οικονοµία της Ελλάδας εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο
χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα
έχει καταγράψει τρία συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά µετά την κρίση. Η ανεργία,
αν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί από το ρεκόρ του
28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους, σταθεροποιήθηκαν και
αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015». Ανάλογες εκτιµήσεις
διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στην Νέα Υόρκη, µε τους
αναλυτές της Deutsche Bank και της Global Capital να υποδεικνύουν τα ελληνικά οµόλογα ως την επένδυση
µε τις καλύτερες αποδόσεις της ευρωζώνης το 2018. Η Deutsche Bank Είναι µια λογική, και κυρίως
προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν υψηλές και
υπόσχονται µεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι επενδυτές είναι χαµηλό καθώς
όλα δείχνουν πως η Ελλάδα «βλέπει πλέον φως στην άκρη του τούνελ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
στην έκθεσή της η Deutsche Bank. Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική
του οδικού χάρτη που διαµορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονοµία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά
το βασικό σενάριο της Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 όχι µε µια
απολύτως «καθαρή» έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική έξοδο» - ήτοι, µε µια συµφωνία µε τους δανειστές
που δεν θα περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή και νέο Μνηµόνιο, θα βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι»
ρευστότητας, και θα προβλέπει συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής ήπια εποπτεία. Σ’ αυτή την
ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον της Deutsche
Bank, δεν θα µετάσχει τελικώς χρηµατοδοτικά στο πρόγραµµα αίροντας µεγάλος µέρος της πίεσης για
δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια ευελιξίας στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερµανικής τράπεζας, είναι πόσο αρνητικό ρόλο θα
παίξει η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτηµα της µείωσης του χρέους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση
της εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την
ελληνική κυβέρνηση σε έναν κοµβικό και άµεσο στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις
αγορές. Νέα επταετής έκδοση Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες
στις οποίες ποντάρει η ελληνική πλευρά προκειµένου να χτίσει το λεγόµενο «µαξιλάρι» ρευστότητας που
θα της επιτρέψει να τελειώσει το πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε, µε τις τελευταίες
πληροφορίες που δηµοσιεύει η επίσης γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε
ένα επταετές οµόλογο και, συνολικά, σχεδιάζεται η έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι µε στόχο
την άντληση 6 δις ευρώ. Πηγή Tromaktiko
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Επαφές της Έλ. Κουντουρά στις ΗΠΑ στα πλαίσια του Capital Link Ιnvest in Greece
Forum
Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας
µας, την “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών.
Η υπουργός παραχώρησε συνέντευξή Τύπου σε
δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών
και ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε
τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης
για την προώθηση και προβολή του ελληνικού
τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην
ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα,
στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης
της Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο
το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την
ενίσχυση των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη
στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση
Ταξιδιωτικών Γραφείων και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση
του ετησίου συνεδρίου τους ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης
στο δυναµικό πρόγραµµα παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ
και ειδικότερα στις ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης
Έλληνα αθλητή του NBΑ, Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον
Jonathan Cohen, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό
τοµέα και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς
φορείς των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
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Ε.Κουντουρά: Προβολή της Ελλάδας στην αµερικανική αγορά
Η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της χώρας µας,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της ελληνικής κυβερνητικής
αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των
εργασιών.
Η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.
Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους
ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα
παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ,
όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ,
Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα
και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς
των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
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Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που έδωσε ο Πρόεδρός της στη Ν. Υόρκη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως µέσα από τις προωθούµενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα
µετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον τοµέα της ενέργειας όχι µόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών µονάδων που θα πουλήσει η
ΔΕΗ την καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλός
της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας πρόσκληση για συµµετοχή στο market test
Αµερικανών επενδυτών.
Αναλυτικά, η οµιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
«Βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη µεταµόρφωση τόσο ως εταιρία όσο και ως τοµέας.
Η σηµασία του τοµέα του ηλεκτρισµού αλλά και της ενέργειας γενικότερα είναι προφανής και συµφωνώ
απόλυτα µε τον πρέσβη ο οποίος µίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και της
Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσµιες εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα είναι ταχείες και οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις
έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη µετατροπή των δραστηριοτήτων της, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά
µέσω διαφόρων δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς µέλλον η ΔΕΗ θα είναι µια ισχυρή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας όχι µόνο στα
Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Με αυτό το πνεύµα, είναι ζωτικής σηµασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί στον πελάτη, µε ευέλικτη
προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σηµερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό επιχειρηµατικό µας σχέδιο και
το όραµά µας για το 2030, λαµβάνουν υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές µας
προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εκείνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είµαστε υποχρεωµένοι να χάσουµε ένα µερίδιο στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούµε σε άλλα τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να
επεκταθούµε στις δραστηριότητες των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόµηση θα δηµιουργήσουν νέες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες για εταιρείες όπως η ΔΕΗ.
Έχουµε την πρόθεση να εργαστούµε σκληρά και να οικοδοµήσουµε κατάλληλες
επιχειρηµατικές συνεργασίες ώστε να γίνουµε ηγετική δύναµη σε αυτή την νέα αγορά,
µετατρέποντας την εταιρεία µας σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούµε τους επενδυτές να συνεργαστούν µαζί µας σε όλες µας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συµµετοχή της ΔΕΗ στο φυσικό αέριο για άµεση χρήση.
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Δουλεύουµε σε συνεργασία µε την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη µείωση του κόστους µας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
καθώς θα αποµακρυνθούµε από το ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουµε ευκαιρίες συµµετοχής σε άλλα τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
είναι τα έξυπνα δίκτυα και η ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συµµετοχής στο market test
Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ µπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή της να εκχωρήσει µέρος της
παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγµατοποιηθεί τις επόµενες εβδοµάδες και επιθυµούµε τη συµµετοχή σε αυτό, όσο το
δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των µονάδων λιγνίτη που πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό της τάξης του 25% είναι
ζωτικής σηµασίας για τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος για λόγους
ασφάλειας εφοδιασµού.
Δεύτερον, µετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί
σε ποσοστό µικρότερο του 18%.
Έτσι, οι µονάδες που θα παραµείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ υψηλό συντελεστή
χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει µεγάλο περιθώριο µείωσης του κόστους και αποτελεσµατικής λειτουργίας
τόσο των µονάδων παραγωγής όσο και των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σηµαντικό για µάς να εξασφαλίσουµε µια δίκαιη τιµή από την πώληση των µονάδων, προκειµένου να
χρησιµοποιήσουµε µέρος των εσόδων για να χρηµατοδοτήσουµε µερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύµφωνες µε τις στρατηγικές µας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραµµίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται µε βάση ένα συγκεκριµένο σχέδιο το
οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τη θυγατρική µας ΔΕΗ Ανανεώσιµες.
Στο σχέδιο αυτό συµπεριλαµβάνεται και η γεωθερµική ενέργεια, η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στο εγγύς µέλλον.
Η ΔΕΗ, ως µία από τις πρώτες εταιρείες που συµµετείχαν στις ΑΠΕ, είναι αδιανόητο να µην είναι ηγέτιδα
στην ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά µόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουµε να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεµαΐδα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Πιστεύουµε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεµένα και µη, ειδικά εκείνα όπου µπορούν να αναπτυχθούν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να µετατραπούν σε
πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανοµής, ίσως το πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας
µας είναι ο στρατηγικός µας στόχος η τεχνολογική αναβάθµιση και η µετατροπή του σε
έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούµε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθµιση της υφιστάµενης παραγωγής µας,
προκειµένου να συµµορφωθούµε µε την ευρωπαϊκή πολιτική µείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουµε
µεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή µας πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τη σηµαντική
τεχνογνωσία µας και το ισχυρό εµπορικό σήµα, αναζητούµε και σχεδιάζουµε επενδύσεις σε
κερδοφόρα ενεργειακά έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας καθώς και έργα θερµοηλεκτρικών σταθµών.
Στηριζόµαστε στα µεγάλα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και στο ανθρώπινο δυναµικό µας».
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Πέµπτη, 14 Δεκέµβριος 2017 09:52
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Βράβευση Αντρέ Καλαντζόπουλου µε το βραβείο 2017 Capital Link Hellenic
Leadership Award
Για την εξαιρετική του συνεισφορά στην Ελλάδα Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan
R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα
καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών
Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016. Ο κ. Νικόλαος
Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο
Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και
από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς
επενδυτικούς κύκλους. Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε
ειδικό ταξίδι και είχε ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο...
Dealnews.gr ·
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Επιχείρηση “επενδυτικό κλίµα” στην ελληνική οικονοµία, µε διαρροές,
δηµοσιεύµατα, συνέδρια
Σαφείς ενδείξεις αλλαγής του διεθνούς κλίµατος για την Ελλάδα καταγράφονται καθώς πληθαίνουν τα
δηµοσιεύµατα ξένων media που επαινούν τη µεταρρυθµιστική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και
στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες, συµβάλλοντας στην καλλιέργεια του εδάφους για νέες εξόδους στις
αγορές και επιβεβαιώνοντας τη µείωση του πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου της χώρας.
Ένα απ αυτά τα δηµοσιεύµατα είναι αυτό των Financial Times το οποίο επιχειρεί µια σχετικά σφαιρική
απεικόνιση της κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας, βασιζόµενο κυρίως σε δείκτες κλίµατος και
δυναµικής της οικονοµίας, θέλοντας να αποδείξει τη στροφή της χώρας, τη σταθερότητα του τραπεζικού
συστήµατος και τις υγιείς προοπτικές.
Το δηµοσίευµα έρχεται µετά το επενδυτικό forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη, το επιτυχές swap
οµολόγων και την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, συντηρώντας τη θετική δυναµική που
δηµιουργείται, ενώ βοηθάει τη χώρα να επιτρέψει στα ραντάρ των επενδυτών.
Το µπαράζ θετικών ειδήσεων, εξελίξεων, δηµοσιευµάτων και ενεργειών δηµιουργεί την αίσθηση
οργανωµένης επικοινωνιακής στρατηγικής εµπέδωσης της νέας ελληνικής πραγµατικότητας στις αγορές,
ενώ η επιλογή της χρονικής περιόδου καταδεικνύει διάθεση για επιθετική πολιτική εξόδου στις αγορές,
κυρίως για τις τράπεζες, οι οποίες αποτελούν την κατακλείδα του δηµοσιεύµατος των Financial Times.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της IHS Markit για τον δείκτη PMI (υπεύθυνων
αγορών) στην Ελλάδα κατέδειξαν, την έκτη συνεχόµενη βελτίωση των συνθηκών στη µεταποίηση, ενώ η
αύξηση της απασχόλησης ήταν η υψηλότερη στα 18 χρόνια που διεξάγεται η έρευνα της εταιρείας.
«Τα καλά νέα αντανακλώνται στις αποδόσεις των ελληνικών 10ετών κρατικών οµολόγων, οι οποίες
µειώθηκαν στο 4,3% από πάνω από 7% στην αρχή του έτους»
σηµειώνεται στο δηµοσίευµα και προστίθεται ότι ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι αυξηµένος
κατά 16% φέτος, σχετικά λίγο, στα επίπεδα που κυµαινόταν το 2015.
Όπως επισηµαίνει ο συντάκτης, υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί παράγοντες για την υστέρηση του ελληνικού
χρηµατιστηρίου. «Πολλές ελληνικές µετοχές έχουν χαµηλή κεφαλαιοποίηση µετά την κρίση, κάτι που
σηµαίνει ότι λίγοι τραπεζικοί αναλυτές ενδιαφέρονται να τις καλύψουν και τα µεγάλα επενδυτικά
κεφάλαια δεν µπορούν να τις αποκτήσουν», σηµειώνει το δηµοσίευµα. «Ψυχολογικά», προσθέτει,
«πολλοί επαγγελµατίες επενδυτές παραµένουν µε τραύµατα από προηγούµενες εµπειρίες επενδύσεων τους
στην Ελλάδα και δεν είναι ακόµη διατεθειµένοι να αναλάβουν το ρίσκο της καριέρας τους,
αποµακρυνόµενοι από την ασφάλεια του κοπαδιού».
Ωστόσο, για το smart money, υπάρχουν ευκαιρίες, καθώς µία σειρά βιοµηχανικών µετοχών έχουν ισχυρούς
ισολογισµούς και διαπραγµατεύονται σε όχι απαιτητικά πολλαπλάσια των ελεύθερων ταµειακών ροών
τους. Προσθέτει πως εκείνοι που αναζητούν πιο ισχυρή, αν και πολύ πιο επικίνδυνη, επιλογή, µπορεί να
κοιτάξουν τις µετοχές των ελληνικών τραπεζών.
«Οι τράπεζες δεν αποτελούν µόνο τον οικονοµικά πιο ευαίσθητο τοµέα, αλλά αυτές οι τράπεζες έχουν
πολύ υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες, διαπραγµατεύονται µε µεγάλη έκπτωση σε σχέση µε τη λογιστική
τους αξία και λειτουργούν σε µία πολύ συγκεντρωµένη λιανική τραπεζική αγορά, η οποία στο µέλλον
αναµένεται να είναι επικερδής»
, σηµειώνει το δηµοσίευµα.
FT, Ελλάδα
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Μ. Παναγιωτάκης στο συνέδριο Capital Link: Ελκυστική η επένδυση στις
λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ – Ολόκληρη η οµιλία

Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως µέσα από τις προωθούµενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα
µετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον τοµέα της ενέργειας όχι µόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών µονάδων που θα πουλήσει η
ΔΕΗ την καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλός
της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, απευθύνοντας πρόσκληση για συµµετοχή στο market test
Αµερικανών επενδυτών.
Αναλυτικά, η οµιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
«Βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη µεταµόρφωση τόσο ως εταιρία όσο και ως τοµέας.
Η σηµασία του τοµέα του ηλεκτρισµού αλλά και της ενέργειας γενικότερα είναι προφανής και συµφωνώ
απόλυτα µε τον πρέσβη ο οποίος µίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και της
Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσµιες εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα είναι ταχείες και οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις
έχουν δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη µετατροπή των δραστηριοτήτων της, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά
µέσω διαφόρων δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς µέλλον η ΔΕΗ θα είναι µια ισχυρή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας όχι µόνο στα
Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Με αυτό το πνεύµα, είναι ζωτικής σηµασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί στον πελάτη, µε ευέλικτη
προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σηµερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό επιχειρηµατικό µας σχέδιο και
το όραµά µας για το 2030, λαµβάνουν υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές µας
προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εκείνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είµαστε υποχρεωµένοι να χάσουµε ένα µερίδιο στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούµε σε άλλα τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να
επεκταθούµε στις δραστηριότητες των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόµηση θα δηµιουργήσουν νέες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες για εταιρείες όπως η ΔΕΗ.
Έχουµε την πρόθεση να εργαστούµε σκληρά και να οικοδοµήσουµε κατάλληλες
επιχειρηµατικές συνεργασίες ώστε να γίνουµε ηγετική δύναµη σε αυτή την νέα αγορά,
µετατρέποντας την εταιρεία µας σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούµε τους επενδυτές να συνεργαστούν µαζί µας σε όλες µας τις δραστηριότητες.
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Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συµµετοχή της ΔΕΗ στο φυσικό αέριο για άµεση χρήση.
Δουλεύουµε σε συνεργασία µε την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη µείωση του κόστους µας και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
καθώς θα αποµακρυνθούµε από το ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουµε ευκαιρίες συµµετοχής σε άλλα τµήµατα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
είναι τα έξυπνα δίκτυα και η ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συµµετοχής στο market test
Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ µπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή της να εκχωρήσει µέρος της
παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγµατοποιηθεί τις επόµενες εβδοµάδες και επιθυµούµε τη συµµετοχή σε αυτό, όσο το
δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των µονάδων λιγνίτη που πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό της τάξης του 25% είναι
ζωτικής σηµασίας για τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήµατος για λόγους
ασφάλειας εφοδιασµού.
Δεύτερον, µετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί
σε ποσοστό µικρότερο του 18%.
Έτσι, οι µονάδες που θα παραµείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ υψηλό συντελεστή
χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει µεγάλο περιθώριο µείωσης του κόστους και αποτελεσµατικής λειτουργίας
τόσο των µονάδων παραγωγής όσο και των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σηµαντικό για µάς να εξασφαλίσουµε µια δίκαιη τιµή από την πώληση των µονάδων, προκειµένου να
χρησιµοποιήσουµε µέρος των εσόδων για να χρηµατοδοτήσουµε µερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύµφωνες µε τις στρατηγικές µας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραµµίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται µε βάση ένα συγκεκριµένο σχέδιο το
οποίο τέθηκε σε εφαρµογή από τη θυγατρική µας ΔΕΗ Ανανεώσιµες.
Στο σχέδιο αυτό συµπεριλαµβάνεται και η γεωθερµική ενέργεια, η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στο εγγύς µέλλον.
Η ΔΕΗ, ως µία από τις πρώτες εταιρείες που συµµετείχαν στις ΑΠΕ, είναι αδιανόητο να µην είναι ηγέτιδα
στην ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά µόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουµε να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεµαΐδα, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Πιστεύουµε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεµένα και µη, ειδικά εκείνα όπου µπορούν να αναπτυχθούν
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να µετατραπούν σε
πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανοµής, ίσως το πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας
µας είναι ο στρατηγικός µας στόχος η τεχνολογική αναβάθµιση και η µετατροπή του σε
έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούµε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθµιση της υφιστάµενης παραγωγής µας,
προκειµένου να συµµορφωθούµε µε την ευρωπαϊκή πολιτική µείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουµε
µεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή µας πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τη σηµαντική
τεχνογνωσία µας και το ισχυρό εµπορικό σήµα, αναζητούµε και σχεδιάζουµε επενδύσεις σε
κερδοφόρα ενεργειακά έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας καθώς και έργα θερµοηλεκτρικών σταθµών.
Στηριζόµαστε στα µεγάλα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και στο ανθρώπινο δυναµικό µας».
www.worldenergynews.gr
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Πεπεισµένος για την επένδυση στην Εθνική Ασφαλιστική ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος
Από
Ευγενία Τζώρτζη
Την πεποίθησή του για την υλοποίηση της επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική από το επενδυτικό σχήμα
υπό τους κ. Τζον Κάλαμος και Τζον Κουδούνη εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος, σύμφωνα με τον οποίο δεν προκύπτουν αμφιβολίες για την πρόθεση των επενδυτών. Την
άποψη αυτή διατύπωσε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο
περιθώριο του Capital Link Invest in Greece Forum.
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε την απορία του για τα σενάρια περί εμπλοκής στη
διαδικασία που θα οδηγούσαν τον όμιλο να μην προχωρήσουν την επένδυση. Επιικαλούμενος την ομιλία
του κ. Κουδούνη στο Capital Link ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι «εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για
ποιους λόγους είναι ευχαριστημένος για αυτήν την επένδυση. Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το
περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική οικονομία και είναι ευχαριστημένοι και
από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», είπε ο κ. Τσακαλώτος,
αµφισβητώντας µε αυτό τον τρόπο τις ερµηνείες περί προβληµάτων στην επένδυση.
Να σημειωθεί ότι στη συζήτηση στo Global Investor Panel ο κ. Κουδούνης αναφέρθηκε στις προοπτικές για
επενδύσεις στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις στη χώρα που έχουμε ήδη
πραγματοποιήσει και τις τρέχουσες επενδύσεις στις οποίες εργαζόμαστε, είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω
εισροές που προέρχονται από την Κίνα σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, τα λιμάνια και τα
χρηματοοικονομικά, καθώς είναι ζωτικής σημασίας η ροή ποικίλων μεγάλων ξένων επενδύσεων. Το τρίτο
ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ισχυρότερη
τώρα από ό, τι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων προγραμμάτων διάσωσης. Υπάρχει ελπίδα ότι θα
υπάρξει κάποια ελάφρυνση του χρέους για τον ελληνικό λαό μαζί με τις προσδοκίες ότι οι έλεγχοι
κεφαλαίων θα πρέπει να αποσυρθούν μέχρι τα τέλη του 2018. Είμαστε υπέρ του καλύτερου για την
ελληνική οικονομία ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα κυβερνά. Πιστεύουμε ακράδαντα – και έχουμε
αποδείξει µέσω των ενεργειών µας – ότι τώρα είναι καιρός να επενδύσουµε στην Ελλάδα».
Αναφερόμενος στο γενικότερο θέμα των επενδύσεων, ο κ. Τσακαλώτος εμφανίστηκε αισιόδοξος,
αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων στον εν λόγω τομέα. Όπως
υποστήριξε «δεν κάνουμε κινήσεις για λόγους επικοινωνίας. Ξέρουμε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές
είναι ένα πρόγραμμα εξόδων στις αγορές που δεν ανακοινώνεται πριν βγούμε. Κάναμε την πρώτη, την
δεύτερη την κάναμε για λόγους ρευστότητας των ελληνικών ομολόγων. Καταφέραμε να δείξουμε ότι οι
Έλληνες επενδυτές που μπήκαν στην αναδιάρθρωση του χρέους πιστεύουν ότι το ρίσκο της Ελλάδας να
εκτροχιαστεί το πρόγραµµα έχει τελειώσει», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος.
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Ν. Υόρκη: Πρόσκληση στους επενδυτές του Real Estate και του τουρισµού από
την Κουντουρά
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε τους διεθνείς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις
νέες ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα και να επενδύσουν στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό
τοµέα, µιλώντας στο 19ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Η Υπουργός αναφέρθηκε στις συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας που
εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση µε ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, και
στο φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων.
Το Υπουργείο Τουρισµού, τόνισε, υλοποιεί την επιτυχηµένη εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική µε
στόχο να εδραιώσει την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό για τουρισµό 365 ηµέρες το χρόνο.
Μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων της τουριστικής πολιτικής, µε έµφαση
στην επιµήκυνση της θερινής περιόδου, το άνοιγµα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλής αγοραστικής
δύναµης, την προώθηση νέων προορισµών και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, έχει
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική τουριστική αγορά και ήδη
έχει εκδηλωθεί σηµαντικό διεθνές ενδιαφέρον.
Η υπουργός σηµείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ισχυροποιεί το θεσµικό της ρόλο στα παγκόσµια κέντρα
αποφάσεων για τον τουρισµό, συνεργάζεται στενά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού τον ΟΟΣΑ και
µε άλλους διεθνείς θεσµούς και φορείς, και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και θέση ως ελκυστικός
τουριστικός και επενδυτικός προορισµός.
Ειδικότερα, για την αµερικανική αγορά αναφέρθηκε σε µία σειρά στοχευµένων πρωτοβουλιών που
υλοποιήθηκαν και οδήγησαν σε διψήφια ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα συνεχόµενα την
τελευταία τριετία, στη σηµαντική αύξηση της συνδεσιµότητας και των απευθείας
αεροπορικών συνδέσεων, στις διµερείς επαφές µε κορυφαίους Αµερικανικούς Οµίλους που διερευνούν
συγκεκριµένες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τουρισµό και στο real estate, καθώς και σε
επενδυτικές κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από κορυφαίες αµερικανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
που εισέρχονται στην ελληνική τουριστική αγορά.
πηγή: newmoney.gr
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Βράβευση Αντρέ Καλαντζόπουλου µε το βραβείο 2017 Capital Link Hellenic
Leadership Award
Για την εξαιρετική του συνεισφορά στην Ελλάδα

Τη Δευτέρα 11η Δεκεµβρίου 2017, το 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του
µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant Secretary European and
Eurasian Affairs U.S. Department of State που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού
Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.

Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey R. Pyatt έκανε ειδικό ταξίδι και είχε
ενεργό συµµετοχή στο Συνέδριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσµών, οι. κκ. Declan Costello,
Nicola Giammarioli και Francesco Drudi.

Σύντοµη οµιλία στο δείπνο έκανε ο Υπουργός Οικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου o
οποίος αναφέρθηκε στη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονοµία και τόνισε ότι οι θετικές
προοπτικές της χώρας αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντική ροή ξένων επενδύσεων.

Τις Οµιλίες των Υπουργών ακολούθησε η Τελετή Βράβευσης.

Στα πλαίσια του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το "2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award" στον κ. Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.

Το "Hellenic Capital Link Leadership Award" δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο η οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award για το 2012 είχε
απονεµηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το
2013 απονεµήθηκε στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments για
το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ.
Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση &

Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016
απονεµήθηκε στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co.

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουµε την τιµή να απονείµουµε το
"2017 Capital Link Hellenic Leadership Award" στον κ. Andre Calantzopoulos. Ηγείται ενός από τους
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους µε παγκόσµια εµβέλεια, και ο Όµιλος του έχει να επιδείξει µια πολύ
σηµαντική συµβολή στην Ελληνική οικονοµία και την Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
ενεργός παρουσία και συµµετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα υπήρξε διαρκής, ακόµα και στους
δύσκολους καιρούς. Αυτή η έµπρακτη και σταθερή πίστη στη δυναµική και προοπτική της χώρας µας αξίζει
ιδιαίτερη µνεία.»
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Τον κ. Καλαντζόπουλο προλόγισε ο κ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.

Ο κ. Andre Calantzopoulos στην οµιλία του δήλωσε: "Η Philip Morris International έχει σηµαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία µέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip
Morris στην Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι
σε εξέλιξη και µετατρέπει το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των
θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το IQOS, δηµιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και
αποτελώντας µία έµπρακτη ψήφο εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία που συµβάλλει στην ενίσχυση της
εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηµατικού προορισµού στην παγκόσµια επενδυτική κοινότητα.".

Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη :

• Ο Υπουργός Oικονοµίας και Aνάπτυξης, κ. Δηµήτρης Παπαδηµητρίου,

• Η Υπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά,

• H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece

• H.E. Haris Lalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες

• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

• Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος Τζιάλλας,

• Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής

• Ο Dr. Martin Czurda, CEO, Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

• Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύµβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας

• Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, οι
εκπροσωποι των Θεσµων, καθώς και µια οµάδα από διακεκριµένους Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες.
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To στοίχηµα και η πρόκληση των «κόκκινων» δανείων
Ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα των τραπεζών δεν είναι άλλο από την αποτελεσµατική
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων τα οποία ανέρχονται σε 108 δισ. ευρώ εκ των
οποίων τα µισά είναι επιχειρηµατικά.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Βήµατος» , τα «κόκκινα» δάνεια στη χώρα µας αντιστοιχούν στο 47% επί
του συνόλου των δανείων που αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ιταλία µε
200 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
µέσος όρος βρίσκεται κάτω του 5%.
Σύµφωνα επίσης µε τη Moody's, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ
(56% του ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέµβριο
του 2017, παρά τις χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, κάτι που αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός
(credit positive) για τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%. Οι τράπεζες σύµφωνα µε τον οίκο αλλάζουν το µείγµα των
επιλογών για τη µείωση των προβληµατικών δανείων, επιλέγοντας να επιταχύνουν τις πωλήσεις δανείων
και να αυξήσουν το ποσό των διαγραφών. Επιπλέον αναθεώρησαν τις εκτιµήσεις για τις ροές NPEs προς
τα πάνω, κάτι που αντανακλά τις δύσκολες ακόµα οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, και υιοθέτησαν
χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και το διαθέσιµο εισόδηµα.
Ακόµα πάντως και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του
2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προβληµατικών δανείων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους διαβάθµιση.
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία», η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή. Υπήρξε
πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις συναλλαγές
αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και
η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση οφειλών και τη
διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Κέρδος online 14/12/2017 9:00
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Το µεγάλο στοίχηµα των "κόκκινων" δανείων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Α.Σ.
Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη
εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%.
Υπήρξε πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις
συναλλαγές αντιµετωπίστηκαν.
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[MonoNews]: Πεπεισµένος για την επένδυση στην Εθνική Ασφαλιστική ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Την πεποίθησή του για την υλοποίηση της επένδυσης στην Εθνική Ασφαλιστική από το επενδυτικό σχήµα
υπό τους κ. Τζον Κάλαµος και Τζον Κουδούνη εξέφρασε ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος, σύµφωνα µε τον οποίο δεν προκύπτουν αµφιβολίες για την πρόθεση των επενδυτών. Την
άποψη αυτή διατύπωσε ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο
περιθώριο του Capital Link Invest in Greece Forum.
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε την απορία του για τα σενάρια περί εµπλοκής στη
διαδικασία που θα οδηγούσαν τον όµιλο να µην προχωρήσουν την επένδυση. Επιικαλούµενος την οµιλία
του κ. Κουδούνη στο Capital Link ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι «εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για
ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για αυτήν την επένδυση. Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το
περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και
από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον κ. Κουδούνη να το λέει», είπε ο κ. Τσακαλώτος,
αµφισβητώντας µε αυτό τον τρόπο τις ερµηνείες περί προβληµάτων στην επένδυση.
Να σηµειωθεί ότι στη συζήτηση στo Global Investor Panel ο κ. Κουδούνης αναφέρθηκε στις προοπτικές για
επενδύσεις στην Ελλάδα, σηµειώνοντας ότι «εκτός από τις µεγάλες επενδύσεις στη χώρα που έχουµε ήδη
πραγµατοποιήσει και τις τρέχουσες επενδύσεις στις οποίες εργαζόµαστε, είµαι ενθουσιασµένος που βλέπω
εισροές που προέρχονται από την Κίνα σε τοµείς όπως οι υποδοµές, η ενέργεια, τα λιµάνια και τα
χρηµατοοικονοµικά, καθώς είναι ζωτικής σηµασίας η ροή ποικίλων µεγάλων ξένων επενδύσεων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: MONONEWS
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Το µεγάλο στοίχηµα των «κόκκινων» δανείων
Ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα των τραπεζών δεν είναι άλλο από την αποτελεσµατική διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων τα οποία ανέρχονται σε 108 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα µισά είναι
επιχειρηµατικά.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Βήµατος» , τα «κόκκινα» δάνεια στη χώρα µας αντιστοιχούν στο 47% επί
του συνόλου των δανείων που αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ιταλία µε
200 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
µέσος όρος βρίσκεται κάτω του 5%.
Σύµφωνα επίσης µε τη Moody's, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ
(56% του ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέµβριο
του 2017, παρά τις χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, κάτι που αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός
(credit positive) για τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%. Οι τράπεζες σύµφωνα µε τον οίκο αλλάζουν το µείγµα των
επιλογών για τη µείωση των προβληµατικών δανείων, επιλέγοντας να επιταχύνουν τις πωλήσεις δανείων
και να αυξήσουν το ποσό των διαγραφών. Επιπλέον αναθεώρησαν τις εκτιµήσεις για τις ροές NPEs προς
τα πάνω, κάτι που αντανακλά τις δύσκολες ακόµα οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, και υιοθέτησαν
χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και το διαθέσιµο εισόδηµα.
Ακόµα πάντως και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του
2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προβληµατικών δανείων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους διαβάθµιση.
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία», η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή. Υπήρξε
πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις συναλλαγές
αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και
η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση οφειλών και τη
διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
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Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την Εθνική Ασφαλιστική
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Κώστας Κετσιετζής
Άγνωστο παραµένει το µέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από
επίσηµα και ανεπίσηµα χείλη. Σχεδόν τέσσερις µήνες µετά από την παρέλευση της αρχικής προθεσµίας για
την κατάθεση του φακέλου εξαγοράς του 75% της µεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας από
την Exin Group που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισµό, καµία κίνηση δεν έχει γίνει και πλέον το κλείσιµο της
συµφωνίας, αν αυτή τελικά προχωρήσει, δεν αναµένεται πριν από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2018.
Παρά τις καθυστερήσεις ο Ελληνοαµερικανός Τζόν Κουδούνης, διευθύνων σύµβουλος της Calamos
Investments και ένας από τους τρεις βασικούς «παίχτες» της Exin µαζί µε τον Τζον Κάλαµος και τον Ματ
Φέρφιλντ, µιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη δήλωσε ευχαριστηµένος
από την επένδυση στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε και ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος ήταν και αυτός στη Νέα Υόρκη. Όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριµένο θέµα ο κ.
Τσακαλώτος δήλωσε: «Εγώ άκουσα τον κ. Κουδούνη να λέει για ποιους λόγους είναι ευχαριστηµένος για
αυτήν την επένδυση. Κατά πρώτον, είπε ότι κοίταξαν το περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν και
δεύτερον την ελληνική οικονοµία και είναι ευχαριστηµένοι και από τις δυο πλευρές. Ακούσατε τον ίδιο τον
κ. Κουδούνη να το λέει».
Η πραγµατικότητα είναι όµως, ότι µέχρι στιγµής η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει βάσει του
χρονοδιαγράµµατος. Ο φάκελος για την εξαγορά θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος,
που λειτουργεί ως εποπτική Αρχή στις 17 Αυγούστου καθώς ο αρχικός στόχος ήταν η εξαγορά του 75% της
Εθνικής Ασφαλιστικής από την Exin Financial Services Holding έναντι τιµήµατος 718,3 εκατ. ευρώ να
ολοκληρωνόταν µέχρι το τέλος του έτους. Η προθεσµία µετατέθηκε για τον Οκτώβριο και πλέον πάει για
τις αρχές του επόµενου έτους.
Οι αµφιβολίες
Όπως είναι φυσικό οι καθυστερήσεις αυτές έχουν προκαλέσει προβληµατισµό στην αγορά, µε διάφορους
παρατηρητές να εκφράζουν και αµφιβολίες σχετικά µε το κατά πόσο η Exin έχει πραγµατικά τα
απαιτούµενα κεφάλαια για να αναλάβει την Εθνική Ασφαλιστική. Κύκλοι που βρίσκονται κοντά στην
διαδικασία βέβαια σηµειώνουν πως οι σύµβουλοι Goldman Sachs και Morgan Stanley έχουν διαβεβαιώσει
για την πληρότητα του φακέλου της Exin νοµικά και οικονοµικά.
Πηγές που γνωρίζουν τις βλέψεις των επενδυτών σηµειώνουν πως η καθυστέρηση δεν έχει να κάνει µε
οικονοµικά θέµατα αλλά µε γραφειοκρατικά που είχαν να κάνουν µε το ποια εταιρεία του οµίλου
της Exin θα προχωρούσε στην αγορά των µετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σηµειώνεται ότι η Exin έχει
παρουσία στην Ολλανδία (όπου εδρεύει και η holding εταιρεία), στο Λουξεµβούργο, στην Ελβετία, στην
Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα καθώς κατέχει το 50% της AIG Hellas.
Στο µεταξύ τις τελευταίες ηµέρες ακούστηκε ένα ακόµη όνοµα ισχυρού επιχειρηµατία ο οποίος θα
συµµετάσχει στο επενδυτικό σχήµα των Κάλαµος-Κουδούνη-Φερφιλντ. Ο λόγος για τον Θεόδωρο
Δουζόγλου, έναν οµογενή επιχειρηµατία που έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια στον χώρο των ξενοδοχείων και των ακινήτων. Το 2015 αγόρασε το ξενοδοχείο
Πεντελικόν στην Κηφισιά και ακολούθησε το ξενοδοχείο «Λητώ» στη Μύκονο καθώς και ακίνητα στο
κέντρο της Αθήνας.
Το µοναδικό που έχει γίνει µέχρι στιγµής είναι η τοποθέτηση δύο εκπροσώπων της Exin, του Πάρη Καράσου
και του Γιάννη Σιάννη, ως παρατηρητές στο διοικητικό συµβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι δύο τους
παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του οργάνου χωρίς δικαίωµα ψήφου.
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Το µεγάλο στοίχηµα των «κόκκινων» δανείων
Ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα των τραπεζών δεν είναι άλλο από την αποτελεσµατική διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων τα οποία ανέρχονται σε 108 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα µισά είναι
επιχειρηµατικά.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Βήµατος» , τα «κόκκινα» δάνεια στη χώρα µας αντιστοιχούν στο 47% επί
του συνόλου των δανείων που αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, όταν στην Ιταλία µε
200 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
µέσος όρος βρίσκεται κάτω του 5%.
Σύµφωνα επίσης µε τη Moody's, τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) αντιστοιχούν σε 99,1 δισ. ευρώ
(56% του ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για τον Σεπτέµβριο
του 2017, παρά τις χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις, κάτι που αποτελεί πιστωτικά θετικό γεγονός
(credit positive) για τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης, ως το τέλος του 2019 τα NPLs θα µειωθούν κατά
περίπου 45% και τα NPEs κατά περίπου 35%. Οι τράπεζες σύµφωνα µε τον οίκο αλλάζουν το µείγµα των
επιλογών για τη µείωση των προβληµατικών δανείων, επιλέγοντας να επιταχύνουν τις πωλήσεις δανείων
και να αυξήσουν το ποσό των διαγραφών. Επιπλέον αναθεώρησαν τις εκτιµήσεις για τις ροές NPEs προς
τα πάνω, κάτι που αντανακλά τις δύσκολες ακόµα οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, και υιοθέτησαν
χειρότερες µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και το διαθέσιµο εισόδηµα.
Ακόµα πάντως και αν οι τράπεζες πιάσουν τον στόχο για NPLs στο 21% του χαρτοφυλακίου στα τέλη του
2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προβληµατικών δανείων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, κάτι που περιορίζει τις ανοδικές προοπτικές για την πιστοληπτική τους διαβάθµιση.
Από την άλλη πλευρά, όπως σηµείωσε στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link η κυρία Θένια
Παναγοπούλου, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Α.Σ. Παπαδηµητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία», η συγκυρία στη δευτερογενή αγορά των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ευνοϊκή. Υπήρξε
πρόοδος στο νοµοθετικό πλαίσιο και κάποια από τα θέµατα που δηµιουργούσαν εµπόδια στις συναλλαγές
αντιµετωπίστηκαν. Νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις (όπως η διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών, οι αλλαγές του ΚΠολΔ, οι τροποποιήσεις της διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης και
η παροχή προστασίας στα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται µε την αναδιάρθρωση οφειλών και τη
διαγραφή χρεών) θα διευκολύνουν την πώληση χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετούµενων δανείων.
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Κατηγορίες Ελλάδα Κόσµος Πολιτική Οικονοµία Επιχειρήσεις Πολιτισµός
Εκκλησία Αθλητισµός Υγεία Αυτοκίνητο Το άρθρο της ηµέρας Άρθρογραφία
Συνεντεύξεις Social Life µε την Τίνα Tη νέα σχέση µε το ΔΝΤ συζητά στη Νέα
Υόρκη ο Τσακαλώτος Πρώτοι στους φόρους και την ανεργία, τελευταίοι στην
Ανάπτυξη Παραµονές Χριστουγέννων στη Βουλή, το πρώτο πακέτο προαπαιτουµένων Συντάκτης Χρήστος Κώνστας Προηγούµενο άρθρο Σχετικά
άρθρα

Χριστούγεννα στη Βουλή θα περάσουν οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας προσπαθώντας να
ψηφίσουν το πρώτο οδυνηρό πακέτο των προ-απαιτουµένων, για να προλάβουν το κλείσιµο της συµφωνίας
στις 11 Ιανουαρίου και να πάρουν την έγκριση συµµόρφωσης από το Eurogroup.
Η διάταξη που αλλάζει το καθεστώς λήψης αποφάσεων για τις απεργίες αποσύρθηκε κυριολεκτικά την
τελευταία στιγµή, µόλις το Προεδρείο της Βουλής πληροφορήθηκε ότι το ΚΚΕ θα ζητούσε ονοµαστική
ψηφοφορία και εκείνη τη νύχτα δεν υπήρχαν αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές να την υπερψηφίσουν.
Εποµένως, η διάταξη για τις απεργίες θα επανέλθει σε άλλο νοµοσχέδιο, κατά προτίµηση του υπουργείου
Εργασίας.
Το θέµα της αναστολής αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, έληξε. Μπροστά στην άρνηση των
Θεσµών να συζητήσουν το ενδεχόµενο, η κυβέρνηση αναζητά ένα πακέτο «αντισταθµιστικών» µέτρων και
θα το ανακοινώσει µαζί µε τη κοινοτική χρηµατοδότηση των 5, περίπου, εκατοµµυρίων ευρώ για έργα
υποδοµής στα νησιά που έχουν πληγεί από τη θεοµηνία και τις προσφυγικές ροές.
Η κυβέρνηση βιάζεται να κλείσει τις εκκρεµότητες για να πάρει την πρώτη δόση των 5,5 δισ. ευρώ µέσα
στο Φεβρουάριο, ώστε να τολµήσει την έξοδο στις αγορές µε έκδοση πολυετούς οµολόγου. Στα κρίσιµα
προαπαιτούµενα περιλαµβάνονται και η Ενέργεια, µε τη ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ, οι εγκεκριµένες από τους
Θεσµούς διατάξεις για την επιλογή στελεχών στο Δηµόσιο, οι διατάξεις για τη χρηµατοδότηση των
κοµµάτων, για το Κτηµατολόγιο, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την άρση εµποδίων στην
επιχειρηµατικότητα.
Η Ελλάδα θα εισπράξει συνολικά 18,4 δισ. ευρώ µετά την Τρίτη και την Τέταρτη Αξιολόγηση. Αυτό
σηµαίνει ότι θα παραµείνουν αδιάθετα περισσότερα από 27 δισ. ευρώ από το δάνειο των 86 δισ. ευρώ που
έχει εγκρίνει ο ESM.
Τη σπουδή της κυβέρνησης για έξοδο στις αγορές, µε την έκδοση ενός πανηγυρικού πολυετούς οµολόγου,
εξέφρασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός µε την… εκπληκτική δήλωσή του, ότι
«η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο Πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ δεν είναι πλέον
κρίσιµη για την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές», παρά το γεγονός ότι έσπευσε, αµέσως µετά, να
προσθέσει ότι πιστεύει πως η ΕΚΤ θα συµπεριλάβει, τελικά, την Ελλάδα στο Πρόγραµµά της.
Η αλήθεια είναι πως οι αριθµοί δεν στηρίζουν το αφήγηµα του πρωθυπουργού για έξοδο στις αγορές και
το «τέλος των Μνηµονίων».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται ήδη µαζί µε τους
Ευρωπαίους των Θεσµών (Ντέκλαν Κοστέλο από πλευράς Κoµισιόν, Φραντσέσκο Ντούτι από πλευράς ΕΚΤ
και Νικολά Τζιαµαρόλι από πλευράς ESM), στη Ν. Υόρκη. Θα συµµετάσχουν όλοι µαζί στο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link, και την ερχόµενη Τρίτη θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.
Πραγµατικός στόχος του ταξιδιού του υπουργού Οικονοµικών στις ΗΠΑ, είναι να διαπραγµατευτεί µε τη
γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ τη «νέα σχέση» της Ελλάδας µε το Ταµείο.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «ΒτΚ», η Κριστίν Λαγκάρντ έχει προτείνει στην Ελλάδα, να ενταχθεί στο
Εργαλείο Συντονισµού Πολιτικής (Policy Coordination Instrument – PCI), ένα νέο πρόγραµµα του ΔΝΤ, το
οποίο, αν και δεν περιλαµβάνει χρηµατοδότηση, προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και τακτικές αξιολογήσεις.
Ό,τι και αν λέει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στους Αµερικανούς επενδυτές στο συνέδριο της Νέας Υόρκης, τα
επίσηµα στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα ήταν και παραµένει η χώρα µε τη
χαµηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Υψηλότερες επιδόσεις από την Ελλάδα καταγράφουν ακόµη και οι Οικονοµίες χωρών που χαρακτηρίζονται
από βραδεία ανάπτυξη, όπως η γαλλική και η ιταλική.
Οι πρώην µνηµονιακές χώρες (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος), αλλά και πρώην προβληµατικές (Ισπανία)
χώρες συνεχίζουν να αναπτύσσονται µε πολύ καλούς ρυθµούς. Για την Ιρλανδία τα στοιχεία αφορούν το
δεύτερο τρίµηνο, όπου η Οικονοµία έτρεχε µε ετήσιο ρυθµό 5,8%.
Επιπλέον, η Eurostat κατέγραψε τη µεγαλύτερη αύξηση του δείκτη φορολογίας και εργοδοτικών εισφορών
ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2016.
Οι Έλληνες πληρώνουν φόρους και εισφορές που αντιστοιχούν στο 42,1% του Ακαθάριστου Εθνικού
Εισοδήµατος, ενώ στη Ρουµανία οι φόροι µειώνονται συστηµατικά από 28,0% το 2015 στο 26,0% το 2016,
στην Αυστρία (από 43,8% στο 42,9%), αλλά και στο Βέλγιο (από 47,6% στο 46,8%).
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Την ίδια στιγµή, η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης µε την υψηλότερη ανεργία, στο 20,5% του εργατικού
δυναµικού (981.126 επισήµως καταγεγραµµένοι άνεργοι), παρά την έκρηξη στις ελαστικές θέσεις εργασίας
και τη µαζική µετανάστευση νέων στο εξωτερικό.
Στην Ελλάδα εργάζονται 3.800.254 άτοµα και µε τις εισφορές τους στηρίζουν το 1 εκατοµµύριο των
ανέργων, αλλά και τους 3.223.768 που καταγράφονται ως «οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός».
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα, το 2050, για κάθε 100 εργαζοµένους θα αντιστοιχούν
73 συνταξιούχοι. Το 2075 η κατάσταση θα επιδεινωθεί και η νέα αντιστοιχία θα ανέλθει σε 75
συνταξιούχους ανά 100 εργαζοµένους. Ενώ όµως θα αυξάνεται ο αριθµός των συνταξιούχων, το Κράτος
θα ξοδεύει λιγότερα για τους συνταξιούχους. Οι κρατικές δαπάνες για συντάξεις στην Ελλάδα
ακολουθούν ανοδική τάση από το 1990 µέχρι και το 2013, αλλά εκτιµάται πως θα υποχωρήσουν στο
µέλλον, λόγω των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Οι δαπάνες ανήλθαν στο 17,4% του ΑΕΠ το 2013
από 13,3% το 2010, 11,4% το 2005 10,4% το 2000 και 9,5% το 1990.
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«Ηµέρα της Ελλάδας» στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (βίντεο)

Στιγµιότυπο από την τελετή λήξης των εργασιών την οποία σήµανε ο υπουργός Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την τιµητική της είχε η Ελλάδα για µια ακόµη φορά στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας
Υόρκης.
Η γαλανόλευκη κυµάτιζε υπερήφανη δίπλα στην αστερόεσσα και η ηγεσία του Χρηµατιστηρίου υποδέχτηκε
µε τιµές την ελληνική αντιπροσωπεία και τους επιχειρηµατίες και επενδυτές που συµµετείχαν στο 19ο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργάνωσε το Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο.

Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των
εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE Euronext και των εταιρειών που
συµµετείχαν στο Συνέδριο.
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Η οµογενής δηµοσιογράφος του «Fox Business Network», Νικόλ Πεταλλίδη, καλωσόρισε την ελληνική
αποστολή. Η ελληνική σηµαία υπήρχε και στη Wall Street, ενώ κατασκευάστηκαν και ειδικά αναµνηστικά
µετάλλια για την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
O υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της
Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένος από την υπουργό
Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου
Τουρισµού Γιώργο Τζιάλλα, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον
κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Ολγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital
Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη ο κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιρειών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings, Tsakos
Energy Navigation.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:www.ekirikas.com
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Avant Premiere της ταινίας «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» στη Νέα Υόρκη µε πολύ µεγάλη
επιτυχία
Στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε το διεθνες «ταξίδι» της πολυαναµενόµενης ταινίας του σκηνοθέτη Γιάννη
Σµαραγδή «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». Η Avant Premiere της ταινίας πραγµατοποιηθηκε στο NYIT – NEW YORK
INSTITUTE OF TECHNOLOGY στις 10 Δεκεµβρίου 2017 και ήταν αφιερωµένη στον Νίκο και την Κάρολ
Μούγιαρη, εις µνήµην του γιού τους Αλέξη Μούγιαρη.
Την εκδήλωση άνοιξαν µε οµιλία τους ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σµαραγδής µε την σύζυγό του
Ελένη Σµαραγδή ενώ παρευρίσκετο επίσης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μαρίνα Καλογήρου.
Την πρώτη αυτή προβολή τιµησαν µε τη παρουσία τους ολοι οι επιχειρηµατίες – χορηγοί που µε την
οικονοµική τους υποστήριξη επετρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό, οι επικεφαλείς των ΕλληνοΑµερικανικών Αρχων και Οργανώσεων, των Κυπριο-Αµερικανικών Αρχών και Οργανώσεων και όλα τα
οµογενειακά media.
Η πρώτη πρεµιέρα της ταινίας έλαβε χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στη Κρήτη στις 15 Νοεµβρίου,
ενώ ακολούθησε η επίσηµη πρεµιέρα στην Αθήνα στις 20 Νοεµβρίου στο θέατρο Παλλάς.
Η φετινή χρονιά 2017 έχει κηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισµού ως «Έτος Νίκου Καζαντζάκη», µε
αφορµή τη συµπλήρωση των 60 χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου συγγραφέα και στοχαστή.
Ο διεθνώς αναγνωρισµένος, καταξιωµένος και πολυβραβευµένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης
Σµαραγδής, στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και το
µαγευτικό τοπίο της Ελλάδας µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε. Πρόθεση του Σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή,
µέσα από την ταινία να δοθεί η οικουµενική διάσταση του µεγάλου Κρήτα συγγραφέα, µε την πίστη ότι θα
κάνει υπερήφανους τους Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΤΑΙΝΙΑ
Τον κεντρικό χαρακτήρα Νίκο Καζαντζάκη υποδύεται µε ιδιοφυή τρόπο ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
και η σπουδαία Μαρίνα Καλογήρου τη σύντροφό του Ελένη. Ο οκτάχρονος Αλέξανδρος Καµπαξής είναι ο
Νίκος Καζαντζάκης σε µικρή ηλικία, ενώ ο Στέφανος Ληναίος υποδύεται τον συγγραφέα σε ώριµη ηλικία.
Ένα πλήθος εκλεκτών ηθοποιών πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές. Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται τον
πατέρα του Καζαντζάκη και η Μαρία Σκουλά τη µητέρα του. Τον Άγγελο Σικελιανό ενσαρκώνει ο Νίκος
Καρδώνης, την σύζυγό του Εύα η Αµαλία Αρσένη, την Ίτκα η Γιούλικα Σκαφιδά, τον Ζιλ Ντασέν ο
Αλέξανδρος Κολλάτος, τη Μελίνα Μερκούρη η Ζέτα Δούκα, το Δρ. Χαϊλµάγιερ ο Adrian Frieling, στο ρόλο
της «Καλής Μάγισσας» η Anthoula Katsimatides και στο ρόλο του Δρ. Στέκελ, µια εµφάνιση έκπληξη από τον
Νίκο Μαρινάκο.
Άλλοι άξιοι ηθοποιοί που παίρνουν µέρος στην ταινία είναι η Όλγα Δαµάνη και η Έρση Μαλικένζου, ο
Πάνος Σκουρολιάκος, ο Τάκης Παπαµατθαίου, ο Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης στο ρόλο του El Greco, συµµετέχει
ο Λουδοβίκος των Ανωγείων ενώ το ρόλο του Γιώργη Ζορµπά ερµηνεύει εκπληκτικά ο Θοδωρής Αθερίδης,
και βεβαίως, τον Ηγούµενο της Μονής Σινά υποδύεται σαν από «άλλο κόσµο» ο Στάθης Ψάλτης
Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος Γιάννης Σµαραγδής, η παραγωγός
Ελένη Σµαραγδή, ο Γάλλος συµπαραγωγός Vincent Michaud, ο διευθυντής φωτογραφίας Άρις Σταύρου, ο
µουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας, ο ενδυµατολόγος/σκηνογράφος Γιώργος Πάτσας, η µοντέζ Στέλλα
Φιλιπποπούλου.
Τον συντονισµό της εκδήλωσης είχε αναλάβει η Capital Link Inc.
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Αδήλωτα… ή αδέσποτα; - Γράφει ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης

Μιλώντας στο συνέδριο
της CapitalLink, στη Νέα
Υόρκη, ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, κ.
Γιώργος Πιτσιλής,
χαρακτήρισε ως
εξαιρετικώς
επιτυχηµένη τη ρύθµιση
για την εθελοντική
αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων επειδή
απέφερε φορολογικά
έσοδα ύψους 711
εκατοµµυρίων.

Βεβαίως,
τα
αδήλωτα
εισοδήματα είναι πολλά
δισεκατομμύρια, εντός και κυρίως- εκτός Ελλάδος.
Έσοδα ύψους 711 εκατομμυρίων είναι απλώς αστειότητα σε σχέση με αυτά
που θα είχαμε αποκομίσει από μια ριζοσπαστική λύση, όπως μια πλήρης
αμνηστία με μόνη υποχρέωση την αγορά ομολόγων μιας νέας αναπτυξιακήςεπενδυτικής τραπέζης, η οποία θα αναλάβει την αναχρηματοδότηση και
εξυγείανση όσων προβληματικών επιχειρήσεων είναι πρωτογενώς βιώσιμες
ώστε να μην χαθούν υποδομές και θέσεις εργασίας! (Την πρόταση αυτή, που
έχω πρωτο-διατυπώσει ήδη από το 2013, θα παρουσιάσω αναλυτικώς στο
επόµενο άρθρο µου.)
Δυστυχώς, είναι µάλλον αργά για µια τέτοια έξυπνη και αληθώς
αναπτυξιακή επιλογή. Πλέον, µετά τις πρόσφατες αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας -που απαγορεύουν την διαρκή παράταση του
ορίου παραγραφής- εξέλιπε κάθε κίνητρο για «νοµιµοποίηση» αδήλωτων
(«µαύρων» ή όχι µικρή σηµασία έχει…) εσόδων.

Στο βωµό του λαϊκισµού, της ιδεοληψίας και της ανικανότητος τόσο η
παρούσα όσο και οι προηγούµενες κυβερνήσεις έχασαν µια µοναδική
ευκαιρία να επαναφέρουν στη χώρα πολύτιµα κεφάλαια και να
επανεκκινήσουν την οικονοµία αξιοποιώντας τις δικές µας εθνικές
δυνάµεις!

Με τις υγείες µας και ας χαιρόµαστε µαζί µε τον µονίµως γελαστό κ.
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Με τις υγείες µας και ας χαιρόµαστε µαζί µε τον µονίµως γελαστό κ.
Πιτσιλή…
View the slide show

Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αµερόληπτη ενηµέρωση!
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Διάκριση για τον Andre
Calantzopoulos της PMI
Απέσπασε το «2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award»
Τη Δευτέρα 11η Δεκεμβρίου, το 19ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece

Forum, έκλεισε τις εργασίες του με
επίσημο δείπνο και Κεντρικό Ομιλητή τον
Jonathan R. Cohen, Deputy Assistant
Secretary European and Eurasian
Affairs U.S. Department of State,
που εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή
Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για
θέματα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών

Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο
του 2016. Στο πλαίσιο του δείπνου, ο
Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος
στις ΗΠΑ, απένειμε το «2017 Hellenic
Capital Link Leadership Award» στον
Andre Calantzopoulos, CEO της Philip
Morris International για τη συμβολή του
στην οικονομία της Ελλάδας. Ο Andre
Calantzopoulos δήλωσε: «Η Philip Morris
International έχει σημαντική παρουσία και
αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία μέσω
της θυγατρικής της Παπαστράτος. Οι
επενδύσεις της Philip Morris στην Ελλάδα
από το 2003 ανέρχονται σε 1 δις ευρώ».
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ΜΕΓΑΛΟΥ Οι τράπεζες έχουν εισέλθει

σε επιτυχημένη τροχιά εξομάλυνσης
• Σε επιταχυνόμενη τροχιά

εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι
ελληνικές τράπεζες
καταγράφοντας
μείωση των
μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων και
σταθερή επαναφορά
των καταθέσεων
του ιδιωτικού τομέα
τόνισε μεταξύ άλλων
ο διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου
της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου μιλώντας
στο 19ο ετήσιο συνέδριο του
σημαντική

Capital Link που πραγματοποιείται
στη Νέα Υόρκη
Η κεφαλαιακή θέση
των ελληνικών
είναι
τραπεζών
ισχυρή

και

ενισχύεται

περαιτέ
ρω μέσω

κινήσεων

ενεργούς

διαχείρισης

των

κινδύνων ισολογισμού
ενώ παράλληλα
και η
βελτιώνεται καθώς το
εγχώριο τραπεζικό σύστημα
ανακτά την πρόσβαση στις αγο¬
ρευστότητα

ρές και μειώνει τη χρηματοδότη

σή του από το ευρωσύστημα
σημείωσε ο κ Μεγάλου
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί

την Agenda 2020 ένα στρατηγικό
σχέδιο με όραμα να είναι η
πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην
Ελλάδα δημιουργώντας αξία για
τους μετόχους τους πελάτες και
τους εργαζομένους της και με
βάση όπως σημείωσε ο κ Μεγάλου
τέσσερις στρατηγικές
εστίαση στον πελάτη
διοικητική υπευθυνότητα
κουλτούρα επιδόσεων επιχειρηματική
αειφορία
προτεραιότητες
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Ξέφρενο καθοδικό ράλι στο κόστος δανεισµού της Ελλάδας από τις αγορές
Συνεχώς σπάνε τα ρεκόρ οι επιδόσεις του ελληνικού 10ετούς οµολόγου, µε το κόστος δανεισµού της
ελληνικής κυβέρνησης να έχει µειωθεί πάνω από 40% από τις αρχές του έτους. Σήµερα το yield βρίσκεται
κάτω από το 4,2% ένα επίπεδο που δεν έχει ξανασηµειωθεί εδώ και πάνω από µία δεκαετία.
Πιο αναλυτικά, η απόδοση στο ελληνικό 10ετές οµόλογο διαµορφώνεται σήµερα στο 4,155% µε πτώση της
τάξης του 2,4% από χθες και στα επίπεδα του Μαρτίου του 2007.
Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά οµολόγων που τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγµάτευσης των 5
νέων οµολόγων που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται, προσφέροντας στους ελληνικούς τίτλους ένα
ράλι το οποίο διευκολύνει σηµαντικά τα σχέδια της κυβέρνησης για νέα έξοδο στις αγορές το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Αν και η αντίδραση ενδέχεται να είναι τεχνικού χαρακτήρα αφού τα νέα οµόλογα αύξησαν την
κινητικότητα και την ρευστότητα στην αγορά, το γεγονός παραµένει πως µε δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης - η οποία όπως φαίνεται θα είναι η πιο σύντοµη από
όλες τις προηγούµενες αξιολογήσεις του προγράµµατος - η βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα έχει όλα τα…
φόντα να διατηρηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της κυβέρνησης για 2-3 νέες εξόδους στις αγορές µέχρι
το τέλος του προγράµµατος. Άλλωστε η βελτίωση του κλίµατος γύρω από την Ελλάδα έχει ήδη
προσελκύσει πιο µακροπρόθεσµους επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Αξίζει να σηµειώσουµε πως αυτή την εβδοµάδα, ο Philip Brown της Citigroup, στην οµιλία στα πλαίσια του
Συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών οµολόγων αποτελεί το
"αστέρι" των αποδόσεων του 2017.
Σχέδιο για τρεις εκδόσεις οµολόγων µε στόχο 13 δισ. ευρώ
Με µεθοδικό τρόπο ετοιµάζεται στο παρασκήνιο το χρονοδιάγραµµα των εκδόσεων οµολόγων, που θα
πραγµατοποιήσει η Ελλάδα µε στόχο τον απευθείας δανεισµό από τις αγορές από τον Φεβρουάριο έως και
τον Ιούνιο του 2018.
Ο αρχικός γύρος επαφών µεταξύ του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), της
συµβουλευτικής τράπεζας Rothschild και των ξένων επενδυτών τραπεζών έχει, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες του Euro2day.gr, ολοκληρωθεί και η µείωση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
ενθαρρύνει τον σχεδιασµό. Ωστόσο, δεν λείπει ο προβληµατισµός ως προς τα επιτόκια που θα δώσουν οι
επενδυτές καθώς η έκδοση του περασµένου Ιουλίου, µολονότι αφορούσε την άντληση νέου χρήµατος κατά
το ήµισυ (σ.σ. 1,5 δισ. από τα 3 δισ. ευρώ), απέδειξε ότι οι επενδυτές ζητούν ακόµη τσουχτερά επιτόκια…
Το χρονοδιάγραµµα
Η πρώτη έκδοση αναµένεται να γίνει αµέσως µετά τη συνεδρίαση του Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου 2018,
το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου. Το οµόλογο θα είναι 7ετούς διάρκειας ύψους 3 δισ. ευρώ.
Η δεύτερη έκδοση προσδιορίζεται χρονικά τον Απρίλιο και θα αφορά οµόλογο 3ετούς διάρκειας, µε τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δηµόσιο εξετάζει -ανάλογα και µε τις συνθήκες που θα επικρατούν στην
οικονοµία και στις αγορές οµολόγων- να ζητήσει από τους επενδυτές «φρέσκα» κεφάλαια κοντά στα 5 δισ.
ευρώ.
Το αµέσως επόµενο και τελευταίο βήµα πριν τον Αύγουστο του 2018, όταν λήγει -τουλάχιστον τυπικά- το
τρέχον πρόγραµµα προσαρµογής, για απευθείας δανεισµό από τις αγορές τοποθετείται τον Ιούνιο - Ιούλιο
και ο σχεδιασµός προβλέπει την έκδοση 10ετούς οµολόγου, ύψους τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.
«Θα πρόκειται για το πιο κρίσιµο κρας τεστ για την Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια
θα ζητήσει από τους επενδυτές να τη δανείσουν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Να αναλάβουν, δηλαδή,
ρίσκο για 10 χρόνια», αναφέρει στο Euro2day.gr πηγή της αγοράς.
Καλύτερο κλίµα
Η στρατηγική εξόδου στις αγορές, µε στόχο τη δηµιουργία κεφαλαιακού «µαξιλαριού» ύψους 14 δισ. ευρώ,
συζητήθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στις επαφές που είχαν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους ξένων funds, στο περιθώριο του
συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη τις προηγούµενες ηµέρες.
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«Το κλίµα στους κόλπους των επενδυτών και δη των αµερικανικών funds είναι ιδιαίτερα θετικό όσον
αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που παραµένουν, µε αιχµή
την καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις και τη συνεχή αναβολή στις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στο ελληνικό δηµόσιο», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζίτης που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη.
ΠΗΓΗ: capital.gr/euro2day.gr
Τσίπρας προς Ντράγκι: Τέταρτο πρόγραµµα; Να µας λείπει το βύσσινο (ΒΙΝΤΕΟ)
Συνάντηση µε τον διοικητή της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι είχε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις
Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, ο κ. Ντράγκι τού εξέφρασε τον θαυµασµό του για τα επιτεύγµατα της
ελληνικής οικονοµίας και τη δουλειά που έχει γίνει στο κοµµάτι των µεταρρυθµίσεων.
Στο επίκεντρο της µεταξύ τους συζήτησης βρέθηκε και η δήλωση που έκανε ο Μάριο Ντράγκι χθες, ότι
δηλ. «είναι θέµα της ελληνικής κυβέρνησης αν θα ζητήσει και τέταρτο πρόγραµµα στήριξης».
Ο Αλέξης Τσίπρας του είπε ότι ενηµερώθηκε για τη δήλωση που έκανε και αστειευόµενος του απάντησε:
«να λείπει το βύσσινο, ευχαριστούµε».
Ο Μάριο Ντράγκι εξήγησε ότι επρόκειτο για µια τεχνοκρατική απάντηση και ότι δεν εκφράζει το τι
πιστεύει ο ίδιος.
Δείτε το βίντεο:
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Αυτό είναι το σχέδιο για τη νέα ΔΕΗ που έδωσε ο Πρόεδρός της στη Ν. Υόρκη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης υποστήριξε πως μέσα από τις
προωθούμενες αλλαγές, η ΔΕΗ θα μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρό πόλο στον
τομέα της ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή
Τους τρεις λόγους για τους οποίους η εξαγορά των λιγνιτικών
µονάδων που θα πουλήσει η ΔΕΗ την
καθιστούν ελκυστική ως επένδυση, ανέλυσε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλός της Μανόλης Παναγιωτάκης από το βήμα του
συνεδρίου της Capital Link που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη,
απευθύνοντας πρόσκληση για συμμετοχή στο market test Αμερικανών
επενδυτών.
Αναλυτικά, η οµιλία του κ. Παναγιωτάκη έχει ως ακολούθως:
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μεταμόρφωση τόσο ως εταιρία όσο
και ως τοµέας.
Η σημασία του τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και της ενέργειας
γενικότερα είναι προφανής και συμφωνώ απόλυτα με τον πρέσβη ο
οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες επενδύσεων από εταιρείες των ΗΠΑ και
της Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι οι παγκόσμιες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα είναι
ταχείες και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που συνδέονται με την
κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό
από το υφιστάµενο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στοχεύει στη μετατροπή των δραστηριοτήτων
της, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας
και της θέσης της ως «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά µέσω διαφόρων
δράσεων και επενδύσεων.
Είναι αλήθεια ότι στο εγγύς μέλλον η ΔΕΗ θα είναι μια ισχυρή εταιρεία
ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
Με αυτό το πνεύμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη ΔΕΗ να επικεντρωθεί
στον πελάτη, με ευέλικτη προσέγγιση και να ασχοληθεί σε νέες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό
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Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό αναπτυξιακό και στρατηγικό
επιχειρηματικό μας σχέδιο και το όραμά μας για το 2030, λαμβάνουν
υπόψη το νέο τοπίο και τις στρατηγικές µας προτεραιότητες.
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και
εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στην πρώτη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να χάσουμε ένα μερίδιο
στην λιανική αγορά.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούμε σε άλλα τμήματα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να επεκταθούμε στις δραστηριότητες
των ενεργειακών υπηρεσιών.
Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η εξοικονόμηση θα
δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εταιρείες όπως η
ΔΕΗ.
Έχουμε την πρόθεση να εργαστούμε σκληρά και να οικοδομήσουμε
κατάλληλες επιχειρηματικές συνεργασίες ώστε να γίνουμε ηγετική
δύναμη σε αυτή την νέα αγορά, μετατρέποντας την εταιρεία μας σε
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, καλούµε τους επενδυτές να συνεργαστούν µαζί µας σε
όλες µας τις δραστηριότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω τη συμμετοχή της ΔΕΗ
στο φυσικό αέριο για άµεση χρήση.
Δουλεύουμε σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ και άλλους σε περιοχές της
ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μας και στη βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς θα απομακρυνθούμε από το
ντίζελ.
Επιπλέον, επιδιώκουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε άλλα τμήματα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα και η
ηλεκτροκίνηση.
Πρόσκληση συµµετοχής στο market test
Μια άλλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ μπορεί να προκύψει από την υποχρέωσή
της να εκχωρήσει µέρος της παραγωγής της από λιγνίτη.
Το market test θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και επιθυμούμε
τη συμμετοχή σε αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτών και από
τις ΗΠΑ.
Πρέπει να αναφερθώ στην ελκυστικότητα των μονάδων λιγνίτη που
πρόκειται να πωληθούν.
Πρώτον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε ποσοστό
της τάξης του 25% είναι ζωτικής σημασίας για τις ανάγκες του
ελληνικού
ηλεκτρικού
συστήματος
για
λόγους
ασφάλειας
εφοδιασµού.
Δεύτερον, μετά την απόσυρση περισσότερων από 2100 MW η
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λιγνιτική παραγωγή θα µειωθεί σε ποσοστό µικρότερο του 18%.
Έτσι, οι μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία θα έχουν πολύ
υψηλό συντελεστή χρήσης.
Τρίτον, υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης του κόστους και
αποτελεσματικής λειτουργίας τόσο των μονάδων παραγωγής όσο και
των λιγνιτικών πεδίων.
Είναι σημαντικό για μάς να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη τιμή από την
πώληση των μονάδων, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μέρος των
εσόδων για να χρηματοδοτήσουμε μερικώς επενδύσεις, οι οποίες είναι
σύμφωνες με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, όπως έργα καθαρής
ενέργειας.
Στόχος η ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ
Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάπτυξη των ΑΠΕ που γίνεται με
βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τη
θυγατρική µας ΔΕΗ Ανανεώσιµες.
Στο σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η γεωθερμική ενέργεια, η οποία
θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο εγγύς µέλλον.
Η ΔΕΗ, ως μία από τις πρώτες εταιρείες που συμμετείχαν στις ΑΠΕ, είναι
αδιανόητο να μην είναι ηγέτιδα στην ανάπτυξη και διεύρυνση της
χρήσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Αυτό δεν αφορά μόνο την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου σχεδιάζουμε να
δημιουργήσουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πτολεμαΐδα,
αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπου οι διασυνδέσεις και οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Πιστεύουμε ότι όλα τα νησιά διασυνδεδεμένα και μη, ειδικά εκείνα όπου
μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής
από ΑΠΕ, έχουν τις προϋποθέσεις να µετατραπούν σε πράσινα νησιά.
Όσον αφορά το δίκτυο διανομής, ίσως το πιο πολύτιμο περιουσιακό
στοιχείο της εταιρείας μας είναι ο στρατηγικός μας στόχος η
τεχνολογική αναβάθµιση και η µετατροπή του σε έξυπνο δίκτυο.
Τέλος, προχωρούμε επίσης στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της
υφιστάμενης παραγωγής μας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με την
ευρωπαϊκή πολιτική μείωσης του άνθρακα αλλά και να επιτύχουμε
µεγαλύτερη αποδοτικότητα λειτουργίας.
Όσον αφορά την επέκτασή μας πέρα από τα ελληνικά σύνορα,
αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία μας και το ισχυρό
εμπορικό σήμα, αναζητούμε και σχεδιάζουμε επενδύσεις σε
κερδοφόρα ενεργειακά έργα, ειδικά έργα υδροηλεκτρικών και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και έργα θερμοηλεκτρικών
σταθµών.
Στηριζόμαστε στα μεγάλα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και στο
ανθρώπινο δυναµικό µας».
www.worldenergynews.gr
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Σηµαντικές προκλήσεις αντιµετωπίζει η αγορά του άνθρακα

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Ναυτιλιακής Αναλύτριας
Σύµφωνα µε ανάλυση της Capital Link, η αύξηση των εισαγωγών άνθρακα από την Κίνα περιορίσθηκε
φέτος, καθώς η άνοδος, κατά περίπου 23% που σηµείωσε το 2016, µειώθηκε σε λιγότερο από το
ήµισυ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι υπήρξε µια αναπάντεχη ανοδική πορεία φέτος στην
οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας, ενώ ταυτόχρονα οι όγκοι εισαγωγών άνθρακα είναι κάτω από τα µέγιστα
επίπεδα του 2013 και 2014. Δεδοµένου ότι η Κίνα είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα, η απότοµη
πτώση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην γενική επιδείνωση της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Η πρόσφατη τάση στην Κίνα προς την όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο για την κάλυψη
των ενεργειακών της αναγκών µε το κλείσιµο αρκετών ορυχείων και χαλυβουργείων φέτος
αποτελεί ένδειξη της δέσµευσης της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει την ατµοσφαιρική ρύπανση.
Ταυτόχρονα, µε την εγχώρια παραγωγή να «αγωνίζεται» κάτω από τις κυβερνητικές πιέσεις που
επέβαλαν κλείσιµο µονάδων, οι αγοραστές έχουν στρέψει την προσοχή τους προς τις εισαγωγές άνθρακα
υψηλότερης ποιότητας.
Από την άλλη πλευρά λόγω των πρόσφατων ειδήσεων σχετικά µε την έλλειψη φυσικού αερίου κατά την
έναρξη της χειµερινής περιόδου, σε συνδυασµό µε στοιχεία που δείχνουν αύξηση κατά 3,6% των
αποστολών άνθρακα τον περασµένο Νοέµβριο, (σε σχέση µε τον περασµένο Οκτώβριο), στους 22 εκατ.
τόνους, εκτιµάται ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υφίσταται και µπορεί ακόµα να υποστηρίζει την ανοδική
τάση της ναυλαγοράς.
Aξίζει να σηµειωθεί ότι το συνολικό θαλάσσιο εµπόριο παρουσίασε πολύ ισχυρότερη ανάπτυξη φέτος,
παρά την υστέρηση που παρατηρήθηκε στις εισαγωγές της Κίνας καθώς χώρες, όπως η Νότια Κορέα
σηµείωσαν απότοµη άνοδο του όγκου εισαγωγών και στήριξαν την αγορά.
Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές δεν φαίνονται ρόδινες όµως. Οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς είναι αυτοί που
παρουσιάζουν – κατά το µεγαλύτερο µέρος – αναιµικά επίπεδα ανάπτυξης στις εισαγωγές, ενώ οι µεγάλες
αναδυόµενες οικονοµίες, όπως η Ινδία, που κάποτε θα αποτελεί πρωταθλήτρια αγορά, επιδιώκουν επίσης
να µειώσουν την εξάρτησή τους από τον άνθρακα και να στρέψουν την προσοχή τους σε καθαρότερες
πηγές ενέργειας.
Με την µετάβαση στην καθαρή ενέργεια και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να γίνονται πιο
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ανταγωνιστικές, µακροπρόθεσµα η πρόβλεψη της κατανάλωσης άνθρακα βρίσκεται σε ύφεση, γεγονός που
θα έχει σηµαντική επίδραση στο ναυτιλιακό εµπόριο του τρίτου µεγαλύτερου εµπορεύµατος χύδην ξηρού
φορτίου.
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Τριπλή επιστροφή στις αγορές το 2018, µε στόχο την άντληση 13 δις ευρώ
Ράλι στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές νίκησε το μνημόνιο και επέστρεψε
στο 2006!
Μέσω... αγορών ανοίγει η πόρτα εξόδου από το μνημόνιο! Στην μεγάλη βελτίωση
στους όρους διαπραγμάτευσης των ελληνικών ομολόγων αναφέρεται ο διεθνής
τύπος, καθώς Bloomberg και Fianancial Times, φιλοξενούν δημοσιεύματα που
επισημαίνουν ότι οι τίτλοι του ελληνικού Δημοσίου έχουν γίνει και πάλι ελκυστικοί
για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η έξοδος από το
μνημόνιο θα γίνει των Αύγουστο του 2018, αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί
χρηματοδότηση ύψους περίπου 12-13 δις ευρώ από τις αγορές και για να είναι
βιώσιμη η μακροπρόθεσμη και σταθερή χρηματοδότηση, απαραίτητος όρος είναι η
μείωση των αποδόσεων, που σήμερα νίκησαν τα μνημόνια και επέστρεψαν στο 2006!
Το πρωί, το 10ετές ομόλογο είχε απόδοση 4,065%, με το spread, τη διαφορά από την
απόδοση του Γερμανικού αντίστοιχου τίτλου, να πέφτει στο 3,765%, επίπεδο
ανάλογο του Ιουλίου του 2006.
Παπαδημητρίου: Η βελτίωση της Οικονομίας βελτίωσε τις αποδώσεις των
ομολόγων
Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε συνέντευξή
του στο πρακτορείο Bloomberg απέδωσε την εξέλιξη, στη βελτίωση της ελληνικής
οικονομίας. Ο υπουργός, αναφέρθηκε στη σημασία των πρόσφατων αναβαθμίσεων
της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης
Fitch, Standard & Poor's και Moody's, που είχαν ως αποτέλεσμα τα ελληνικά ομόλογα,
να γίνουν πιο ελκυστικά στους επενδυτές και στηρίζοντας την επιτυχημένη
ολοκλήρωση του swap tvn 25,5 δις ευρώ.
Οι Fianancial Times επισηµαίνουν ότι σε αντίθεση µε το ελληνικό Χρηµατιστήριο που από την πρωτοχρονιά
έχει απολέσει το 16% της αξίας του, οι αποδόσεις των οµολόγων έχουν βελτιωθεί κατά περίπου 3%.

Όχι μία ή δύο, αλλά τρεις νέες ελληνικές εκδόσεις μέσα στο 2018!
Η βελτίωση στις αγορές αναμένεται να επιταχυνθεί, μετά το κλείσιμο της γ'
αξιολόγησης στις 22 Ιανουαρίου, σπρώχνοντας τις αποδώσεις στα επιθυμητά
επίπεδα για μία νέα έκδοση από το ελληνικό Δημόσιο. Μία δεύτερη αναμένεται κατά
τον Απρίλιο και η τρίτη μετά το κλείσιμο της δ΄ αξιολόγησης τον Ιούνιο και πριν τον
Αύγουστο του 2018, που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Στόχος η άντληση περίπου
13 δις ευρώ για τη δημιουργία ενός μαξιλαριού ρευστότητας (μαζί με αδιάθετα
κονδύλια από το πακέτο του ESM), που θα εξασφαλίσει την κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες
μετά το μνημόνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχει ήδη γίνει
πρώτος, διερευνητικός γύρος επαφών μεταξύ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ), των ξένων συμβούλων και των επενδυτών. Σημαντικό ρόλο
φέρονται να έπαιξαν και οι επαφές του οικονομικού επιτελείου στις ΗΠΑ, την
προηγούμενη εβδομάδα. Στις συναντήσεις με επενδυτές που πραγματοποίησε η
ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link,
έγινε σαφές πως υπάρχει ενδιαφέρον από τους επενδυτές, αλλά μέχρι τον Αύγουστο
και την έξοδο από το πρόγραμμα με την βούλα των θεσμών, παραμένουν
επιφυλάξεις.
Οι ισορροπίες στις αγορές; δεν είναι εύκολες, καθώς όσο πέφτουν τα επιτόκια, τόσο
πιο ασφαλείς θεωρούνται οι ελληνικοί τίτλοι, από την άλλη πλευρά όμως, οι
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επενδυτές στοχεύουν σε υψηλά επιτόκια, για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση στην πρώτη έκδοση του
Φεβρουαρίου, που αναμένεται να έχει μεγαλύτερες αποδώσεις από τις επόμενες.
Οι δύο εκδόσεις του 2018, φαίνεται πως γίνονται τρείς. Η πρώτη θα αφορά ομόλογο
επταετούς διάρκειας ύψους 3 δις Ευρώ, η δεύτερη τριετούς διάρκειας από 3 έως 5
δις ευρώ και η τρίτη την έκδοση δεκαετούς τίτλου με στόχο την άντληση άλλων 5
δις. Η αύξηση των ορίων ωρίμανσης στους τίτλους δεν είναι τυχαία, καθώς όσο
μεγαλύτερης διάρκειας είναι ένας τίτλος, τόσο μεγαλύτερη δέσμευση είναι για τους
επενδυτές. Θεωρείται ότι οι πρώτες εκδόσεις θα προλειάνουν το έδαφος για τον
δεκαετή τίτλο, που θα σηματοδοτεί και την επιστροφή στην κανονικότητα για την
χρηματοδότηση της ελληνικής Οικονομίας.
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Η ΠΑΝΓΑΙΑ στο Capital Link Invest in Greece Forum: «Zητούµενο η συνολική
ανάπτυξη του real estate»
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Πάνω από 1350 υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων και θεσµικών εκπροσώπων από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική συµµετείχαν στο 19ο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξήχθη στη Νέα
Υόρκη µε ιδιαίτερη επιτυχία προβάλλοντας την Ελλάδα ως επιχειρηµατικό και επενδυτικό προορισµό.
Από τους τοµείς που µπήκαν στο µικροσκόπιο των δεν θα µπορούσε να λείψει η ενότητα Real Estate η
οποία επισηµάνθηκε ως ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους τοµείς ανάκαµψης για την ελληνική
οικονοµία.

Όπως τόνισε η συντονίστρια του πάνελ κα Virginia Murray, partner της Watson Farley & Williams,
δικηγορικής εταιρείας µε διεθνή παρουσία, , το 2017 επανέφερε την αισιοδοξία στον κλάδο, καθώς οι
εξελίξεις στο θέµα της επένδυσης στο Ελληνικό, το αυξηµένο ενδιαφέρον για ξενοδοχειακές υποδοµές
και η σταδιακή ανάκαµψη του retail σηµατοδοτούν την – αργή αλλά σταθερή – γενικότερη ανάκαµψη
της αγοράς ακινήτων.
Στην τοποθέτησή του ο κ.Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ,
της µεγαλύτερης εταιρίας real estate στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την αισιοδοξία του για τις εξελίξεις
τονίζοντας τις δύο προκλήσεις που έχει µπροστά της η ελληνική αγορά:
«Αφενός τα νέα δεδοµένα που θα δηµιουργήσει στην αγορά του real estate η πιο ενεργή διαχείριση των
NPLs από πλευράς τραπεζών και αφετέρου η συνολική πορεία της ελληνικής οικονοµίας µπορούν να
δηµιουργήσουν συνθήκες για τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς του real estate και όχι µεµονωµένων
τµηµάτων της όπως γίνεται µέχρι σήµερα», είπε ο κ.Καρυτινός.
Ο CEO της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ» επισήµανε ότι µπορεί το 2017 να υπήρξαν συναλλαγές στα «pockets» των
εµπορικών ακινήτων µε καλά επενδυτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες δείχνουν αυξητική τάση στις τιµές
πώλησης, ωστόσο αυτή η τάση θα πρέπει να επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα.
Σύµφωνα µε τον κ.Καρυτινό «το ζητούµενο είναι µια συνολική ανάπτυξη του real estate και αυτό θα
φανεί όταν αρχίσει να αυξάνεται η απορρόφηση των κενών χώρων (take ups). Αυτό θα καταστεί
δυνατόν µόνον εφόσον η συνολική οικονοµία δείξει σαφή και σταθερή ανάκαµψη και είναι ένα από τα
βασικά ζητούµενα για το 2018».
.
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Greek Tourism Minister Completes US Visit on Positive Note
Home > Events > Event News > Greek Tourism Minister Completes US Visit on Positive Note
Greek Tourism Minister Elena Kountoura attended the 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, which was
held earlier this week in New York.
Greek Tourism Minister Elena Kountoura completed her US visit with a series of meetings highlighting the
investment opportunities in Greece as well as the growth potential of the tourism sector.

Kountoura met with representatives from the American Society of Travel Agents (ASTA), the Hellenic-American
Chamber of Commerce as well as tour operators and influencers.
It should be noted that Athens will host the ASTA Destination Expo 2018 on April 14-17. The minister met with
ASTA President and CEO Zane Kerby, VP Bob Duglin and the association’s board of directors, who said there was a
growing number of travel agencies interested in attending the Athens conference next year.
The minister presented the current developments in tourism including stronger connectivity between the US and
Greece, the daily year-round Athens-NY route, plans to boost the number of routes in 2018 as well as the ministry’s
cooperation with NBA superstar Giannis Antetokounmpo for the promotion of Greece to US crowds.
Eleftheria has worked for several financial newspapers, magazines and websites during the past 19 years. Between
2004 and 2014 she worked as a radio producer, reporter and presenter for the Greek and English language program of
“Athina 9.84 FM”. She also has hands-on experience in the MICE industry.
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«Σπάει τα κοντέρ» το 10ετές οµόλογο, επιστροφή στα χαµηλά του 2006!
Δεν µπαίνει «φρένο» στο ράλι των 10ετών ελληνικών οµολόγων τις τελευταίες µέρες, µε τις
αποδόσεις να υποχωρούν και την Παρασκευή σε νέο ιστορικό χαµηλό.
Μετά το χαµηλό δεκαετίας που καταγράφτηκε στην αγορά οµολόγων την περασµένη Πέµπτη, σήµερα οι
αποδόσεις έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2006! Πρόκειται για «ρεκόρ» 11ετίας.
Ειδικότερα, τα οµόλογα στην 10ετία έχουν υποχωρήσει στο 4,065%, πολύ κοντά δηλαδή στο επίπεδο του
4,015% στο οποίο είχε διολισθήσει η απόδοση του οµολόγου τον Μάρτιο του 2016.
Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα το περιθώριο (η διαφορά απόδοσης) από το αντίστοιχο γερµανικό
οµόλογο να υποχωρήσει κάτω από το 4% και συγκεκριµένα στο 3,765%.
Η σηµαντική αποκλιµάκωση εκπέµπει ιδιαίτερα θετικά µηνύµατα σε αγορές κι επενδυτές αφενός ενώ το
υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να προχωρήσει σε τρεις εξόδους στις αγορές κι αφετέρου µετά την
επιτυχή έκδοση του swap των οµολόγων του PSI.
Μάλιστα, οι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως τις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις για το 2018».
Σύµφωνα µε την UBS οι πολιτικοί κίνδυνοι υποχωρούν καθώς η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται όλο και
περισσότερο µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωζώνης. Στο µέτωπο του χρέους, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει
ουσιαστικά µεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους από τους επίσηµους πιστωτές της, από ότι εκτιµά η αγορά.
“Είµαστε long στα µακροπρόθεσµα και τα βραχυπρόθεσµα ελληνικά οµόλογα καθώς θεωρούµε πως αυτός
είναι ένας ελκυστικός τρόπος να τοποθετηθεί κανείς για την περαιτέρω εξοµάλυνση του υψηλού risk
premium που εξακολουθεί να είναι ενσωµατωµένο στα ελληνικά οµόλογα και στην ελληνική καµπύλη
αποδόσεων”, υπογραµµίζει.
Από το 7,3% που ξεκίνησε η απόδοση του 10ετούς ελληνικού φέτος στις αρχές του Ιανουαρίου, όπου οι
καθυστερήσεις στην β’ αξιολόγηση επηρέαζαν το επενδυτικό κλίµα αφού η αβεβαιότητα γύρω από την
Ελλάδα χτυπούσε για µία ακόµη φορά κόκκινο, σήµερα αγγίζει το 4,3%.
Αυτό ήρθε µετά από ένα ασταµάτητο ράλι που τροφοδότησε τόσο η συµφωνία staff level µεταξύ Ελλάδας
και Θεσµών για την τρίτη αξιολόγηση, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες ολοκλήρωσής της µέσα στον
Ιανουάριο, όσο και το swap των 20 οµολόγων του PSI µε 5 νέα οµόλογα, τα οποία έχουν τεθεί σε
διαπραγµάτευση από τις αρχές του µήνα και έχουν οµαλοποιήσει την αγορά και την καµπύλη,
τροφοδοτώντας την µε ρευστότητα, εµπορευσιµότητα και επενδυσιµότητα, ανοίγοντας τον δρόµο για νέες
δοκιµαστικές εξόδους της Ελλάδας στις αγορές.
Οι εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση έχουν προκαλέσει ένα κύµα θετικών εκτιµήσεων των αναλυτών για
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο , σηµειώνοντας ότι η επιτυχηµένη γ’ αξιολόγηση
η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, θα στείλει ένα θετικό µήνυµα στις κεφαλαιαγορές και
θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει περισσότερα χρήµατα για να δηµιουργήσει ένα µεγαλύτερο
cash buffer µέχρι το επόµενο Αύγουστο. Επίσης, θα δηµιουργήσει ένα πιο θετικό πολιτικό περιβάλλον – στο
οποίο θα πραγµατοποιηθούν σύνθετες συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και την επόµενη ηµέρα
της Ελλάδας µετά το τέλος του προγράµµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές επισηµαίνουν ότι δηµιουργείται το έδαφος για νέες εξόδους της Ελλάδας
στις αγορές, µε 3ετή και 7ετή ή 10ετή οµόλογα, µε την βελτίωση του κλίµατος να έχει προσελκύσει
επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Για τολµηρούς επενδυτές ωστόσο τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ευκαιρία. Αν το πρόγραµµα προσαρµογής
παραµείνει σε τροχιά τότε ίσως οι επόµενοι µήνες αποδειχθούν ακόµα πιο επικερδείς.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link εστίασε στη µείωση του ρίσκου στο πολιτικό
σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία)
θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση
για τη συνέχιση του προγράµµατος.
Η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών χρεογράφων – και συνακόλουθα η µεγάλη αύξηση των τιµών
τους- σχετίζεται και µε την συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση η οποία αύξησε την επενδυτική
εµπιστοσύνη.
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Σύµφωνα µε αναλυτές της αγοράς οµολόγων αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Δεκέµβριος παραδοσιακά είναι
µήνας περιορισµένων συναλλαγών για την αγορά οµολόγων, µπορεί να υποστηριχθεί πως τον Ιανουάριο
εάν όλα κυλήσουν οµαλά στο µέτωπο της αξιολόγησης οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων θα
µειωθούν περαιτέρω.
Αυτό θα βοηθήσει τα επόµενα βήµατα εξόδου στις αγορές. Το σχέδιο προβλέπει την έκδοση επταετούς
τίτλου, µε επιτόκιο κάτω από 4%, µετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και την έκδοση τριετούς
τίτλου, µε επιτόκιο κάτω από 3%, µε την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης που
προγραµµατίζεται για τον Μάιο.
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υποχωρούν και την Παρασκευή σε νέο ιστορικό χαµηλό.Μετά το χαµηλό δεκαετίας που καταγράφτηκε
στην αγορά οµολόγων την περασµένη Πέµπτη, σήµερα οι αποδόσεις έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του
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Οικονοµία και NPLs θα καθορίσουν την πορεία του real estate το 2018
Της Στεφανίας Σούκη
Αποσπασµατικά και περιορισµένα παραµένουν τα σηµάδια ανάκαµψης της εγχώριας αγοράς real estate
παρά το γεγονός ότι µέσα στο 2017 έχουν καταγραφεί σαφώς περισσότερες συναλλαγές αγοραπωλησιών,
ενώ και η ζήτηση για συγκεκριµένα ακίνητα στις πιο «πλεονεκτικές» θέσεις κυρίως στην Αθήνα έχει
αυξηθεί.
Ο αντίκτυπος από τα ακίνητα που πρόκειται να «ρίξουν» οι τράπεζες στην αγορά σε συνδυασµό µε την
καλύτερη πορεία της ελληνικής οικονοµίας είναι οι δύο παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν την πορεία
του κλάδου το επόµενο έτος, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα µεγαλοστελέχη της αγοράς και φάνηκε
και στο 19ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη, όπου συζητήθηκε και η πορεία της αγοράς
ακινήτων.
Αντίστοιχα, και η ετήσια έρευνα της PricewaterhouseCoopers και του Urban Land Institute για τις
«Αναδυόµενες τάσεις στο real estate στην Eυρώπη για το 2018» χαρακτηρίζει ως «µέτριες» τις επενδυτικές
προοπτικές για την Αθήνα (η οποία βρίσκεται στην 29η θέση της κατάταξης στο σύνολο των 31 µεγάλων
ευρωπαϊκών πόλεων για επενδύσεις σε ακίνητα).
Οι αναλυτές της PwC και του ULI χαρακτηρίζουν ως ''τεράστιο πονοκέφαλο'' για τη χώρα µας το ζήτηµα
των µή εξυπηρετούµενων δανείων, µε κεφάλαια ύψους 101 δισ. ευρώ να είναι εγκλωβισµένα στα βιβλία
των τραπεζών και να αναζητείται λύση, ενώ ο φιλόδοξος στόχος της µείωσης τους κατά 40 δισ. ευρώ έως
το τέλος του 2018 θα δοκιµάσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
«Αφενός τα νέα δεδοµένα που θα δηµιουργήσει στην αγορά του real estate η πιο ενεργή διαχείριση των
NPLs από πλευράς τραπεζών και αφετέρου η συνολική πορεία της ελληνικής οικονοµίας µπορούν να
δηµιουργήσουν συνθήκες για τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς του realestate και όχι µεµονωµένων
τµηµάτων της όπως γίνεται µέχρι σήµερα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του στο forum της
Nέας Υόρκης ο Αριστοτέλης Καρυτινός, διευθύνων σύµβουλος της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.
Ο ίδιος επεσήµανε ότι µπορεί το 2017 να υπήρξαν συναλλαγές σε εµπορικά ακίνητα µε καλά επενδυτικά
χαρακτηριστικά, οι οποίες δείχνουν αυξητική τάση στις τιµές πώλησης, ωστόσο αυτή η τάση θα πρέπει να
επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα.
Σύµφωνα µε τον κ.Καρυτινό «το ζητούµενο είναι µια συνολική ανάπτυξη του real estate και αυτό θα φανεί
όταν αρχίσει να αυξάνεται η απορρόφηση των κενών χώρων. Αυτό θα καταστεί δυνατόν µόνον εφόσον η
συνολική οικονοµία δείξει σαφή και σταθερή ανάκαµψη και είναι ένα από τα βασικά ζητούµενα για το
2018».
Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, επικεφαλής της Grivalia Properties AEEAΠ, η οποία
επενδύει σταθερά σε ακίνητα που έχουν σαφείς προοπτικές ανατίµησης, µε «πράσινες» παρεµβάσεις αλλά
και στο κοµµάτι του τουρισµού, µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας Grivalia Hospitality.
Ο κλάδος του τουρισµού πάντως είναι αυτός που προσελκύει αυτή την στιγµή το µεγαλύτερο ενδιαφέρον
τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων επενδυτών όπως φάνηκε και από την έρευνα των ULI και PwC.
Οπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά στην έρευνα, η επίσηµη παρουσίαση της οποίας πραγµατοποιήθηκε
χθές, ο κλάδος της φιλοξενίας είναι αυτός που προσελκύει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι δεν
είναι τόσο συνδεδεµένος µε την τοπική οικονοµία, την ίδια στιγµή που οι αφίξεις εξακολουθούν να βαίνουν
αυξανόµενες στην τελευταία τριετία και η χώρα θεωρείται ως ένας από τους πλέον ασφαλείς
ευρωπαϊκούς προορισµούς διακοπών.
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"Ηµέρα της Ελλάδος" στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στα πλαίσια του 19ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link
διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 12 Δεκεµβρίου 2017, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες
στο NYSE Euronext και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών εταιρειών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής καθώς και εταιρίες που
συµµετείχαν στον 19o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία
την προηγούµενη ηµέρα.
O Yπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεµβρίου 2017 του Χρηµατιστηρίου της Νεας Υορκης πλαισιωµένος από : την
Υπουργό Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ.Κωνσταντίνο
Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing
Director της Capital Link.
Από το Χρηµατιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.
Παράλληλα η κα Nicole Petallides, the New York Stock Exchange (NYSE) anchor for The Fox Business Network,
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από πλευράς Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης συµµετείχαν οι: Aegean Marine
Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos
Energy Navigation.
Τέλος συµµετείχαν οι εξής εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και φορείς, µε τους εκπροσώπους τους:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS,
HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND,
INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT
PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS &
YANNOPOULOS.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
Ετικέτες: capital link οικονοµια
Copyright nafs.gr 2017- All rights reserved
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Σχέδιο για τρεις εκδόσεις οµολόγων µε στόχο 13 δισ. ευρώ
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Με µεθοδικό τρόπο ετοιµάζεται στο παρασκήνιο το χρονοδιάγραµµα των εκδόσεων οµολόγων που θα
πραγµατοποιήσει η Ελλάδα µε στόχο τον απευθείας δανεισµό από τις αγορές από τον Φεβρουάριο έως
και τον Ιούνιο του 2018.
Ο αρχικός γύρος επαφών µεταξύ του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), της
συµβουλευτικής τράπεζας Rothschild και των ξένων επενδυτών τραπεζών έχει, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες του Euro2day.gr ολοκληρωθεί και η µείωση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
ενθαρρύνει τον σχεδιασµό. Ωστόσο, δεν λείπει ο προβληµατισµός ως προς τα επιτόκια που θα δώσουν οι
επενδυτές καθώς η έκδοση του περασµένου Ιουλίου µολονότι αφορούσε την άντληση νέου χρήµατος
κατά το ήµισυ (σ.σ. 1,5 δισ. από τα 3 δισ. ευρώ) απέδειξε ότι οι επενδυτές ζητούν ακόµη τσουχτερά
επιτόκια…

Το χρονοδιάγραµµα
Η πρώτη έκδοση αναµένεται να γίνει αµέσως µετά την συνεδρίαση του Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου
2018, το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου. Το οµόλογο θα είναι 7ετούς διάρκειας ύψους 3 δισ. ευρώ.
Η δεύτερη έκδοση προσδιορίζεται χρονικά τον Απρίλιο και θα αφορά οµόλογο 3ετούς διάρκειας µε τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δηµόσιο εξετάζει – ανάλογα και µε τις συνθήκες που θα επικρατούν
στην οικονοµία και στις αγορές οµολόγων – να ζητήσει από τους επενδυτές «φρέσκα» κεφάλαια κοντά
στα 5 δισ. ευρώ.
Το αµέσως επόµενο και τελευταίο πριν τον Αύγουστο του 2018 όταν λήγει -τουλάχιστον τυπικά το
τρέχον πρόγραµµα προσαρµογής- βήµα για απευθείας δανεισµό από τις αγορές τοποθετείται τον Ιούνιο
- Ιούλιο και ο σχεδιασµός προβλέπει την έκδοση 10ετούς οµολόγου ύψους τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.
«Θα πρόκειται για το πιο κρίσιµο κρας τεστ για την Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά µετά από δέκα
χρόνια θα ζητήσει από τους επενδυτές να την δανείσουν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Να αναλάβουν,
δηλαδή, ρίσκο για 10 χρόνια», αναφέρει στο Euro2day.gr πηγή της αγοράς.
Καλύτερο κλίµα
Η στρατηγική εξόδου στις αγορές µε στόχο την δηµιουργία κεφαλαιακού «µαξιλαριού» ύψους 14 δισ.
ευρώ συζητήθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στις επαφές που είχαν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους ξένων funds στο περιθώριο του
συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη τις προηγούµενες ηµέρες.
«Το κλίµα στους κόλπους των επενδυτών και δη των αµερικανικών funds είναι ιδιαίτερα θετικό όσον
αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που παραµένουν µε
αιχµή την καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις και την συνεχή αναβολή στις ριζικές αλλαγές που πρέπει
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να γίνουν στο ελληνικό δηµόσιο», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζίτης που βρέθηκε στην Νέα Υόρκη.
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Καρυτινός (Πανγαία): Δύο προκλήσεις για την αγορά ακινήτων
Ενηµερωθείτε για τα τελευταία νέα µας!
Συγκρατηµένα αισιόδοξο ήταν το κλίµα που µετέφεραν τα στελέχη του ελληνικού real estate στην Νέα
Υόρκη και το επιχειρηµατικό συνέδριο της Capital Link που διοργανώθηκε εκεί µε την συµµετοχή
περισσότερων από 1350 υψηλόβαθµών στελεχών επιχειρήσεων και και θεσµικών εκπροσώπων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Όπως τόνισε η συντονίστρια του πάνελ που ήταν αφιερωµένο στην ελληνική αγορά ακινήτων κυρία Virginia
Murray, partner της Watson Farley & Williams, δικηγορικής εταιρείας µε διεθνή παρουσία, το 2017 επανέφερε
την αισιοδοξία στον κλάδο, καθώς οι εξελίξεις στο θέµα της επένδυσης στο Ελληνικό, το αυξηµένο
ενδιαφέρον για ξενοδοχειακές υποδοµές και η σταδιακή ανάκαµψη του λιανεµπορίου σηµατοδοτούν την –
αργή αλλά σταθερή – γενικότερη ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Πανγαία
ΑΕΕΑΠ, της µεγαλύτερης εταιρίας real estate στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την αισιοδοξία του για τις
εξελίξεις τονίζοντας τις δύο προκλήσεις που έχει µπροστά της η ελληνική αγορά:
«Αφενός τα νέα δεδοµένα που θα δηµιουργήσει στην αγορά του real estate η πιο ενεργή διαχείριση των
NPLs από πλευράς τραπεζών και αφετέρου η συνολική πορεία της ελληνικής οικονοµίας µπορούν να
δηµιουργήσουν συνθήκες για τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς του real estate και όχι µεµονωµένων
τµηµάτων της όπως γίνεται µέχρι σήµερα», είπε ο κ.Καρυτινός.
Ο CEO της Εθνική Πανγαία επισήµανε ότι µπορεί το 2017 να υπήρξαν συναλλαγές στα «pockets» των
εµπορικών ακινήτων µε καλά επενδυτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες δείχνουν αυξητική τάση στις τιµές
πώλησης, ωστόσο αυτή η τάση θα πρέπει να επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα.
Σύµφωνα µε τον κ.Καρυτινό «το ζητούµενο είναι µια συνολική ανάπτυξη του real estate και αυτό θα φανεί
όταν αρχίσει να αυξάνεται η απορρόφηση των κενών χώρων (take ups). Αυτό θα καταστεί δυνατόν µόνον
εφόσον η συνολική οικονοµία δείξει σαφή και σταθερή ανάκαµψη και είναι ένα από τα βασικά ζητούµενα
για το 2018».
View the discussion thread.
ΟΛΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Οι επενδύσεις που φέρνει το 2018

Από τη νέα χρονιά, αναµένονται πολλές επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο και ο ρόλος της
Ελλάδας θα είναι κοµβικός στις ενεργειακές εξελίξεις.
Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)
Μέσα στο 2018 αναµένεται να ολοκληρωθούν οι πωλήσεις του 66% του ΔΕΣΦΑ, του 65% της ΔΕΠΑ, των
λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ και οι ιδιωτικοποιήσεις σε Ελληνικό, ΕΛΠΕ, Εγνατία οδό, ΟΛΘ, Ελευθέριο
Βενιζέλο και ΟΤΕ, γεγονός που προµηνύει ότι οι επενδυτές βρίσκονται στις επάλξεις και είναι έτοιµοι να
«χτυπήσουν» κάθε επενδυτική ευκαιρία που παρουσιάζεται.
Επενδύσεις αναµένονται και στον τοµέα του φυσικού αερίου, αφού από 1 Ιανουαρίου ανοίγει η λιανική
αγορά και πολλοί είναι οι παίκτες που δεν θα αφήσουν την ευκαιρία αυτή ανεκµετάλλευτη. Ένας από
αυτούς τους παίκτες είναι ο ΗΡΩΝ, ο οποίος εκτός από ηλεκτρική ενέργεια θα εµπορεύεται και φυσικό
αέριο από το 2018.
Οι δηµοπρασίες ΝΟΜΕ θα συνεχιστούν και τον Φεβρουάριο του 2018, άρα αυτό σηµαίνει ότι αναµένονται
επενδύσεις και στον τοµέα του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ΕΠΑ Αττικής ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα µπει
στην αγορά του ρεύµατος από τον Ιανουάριο του 2018.
Στο forum για την Ελλάδα που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι εκπρόσωποι των ξένων
επενδυτών έδειξαν την αισιοδοξία τους σχετικά µε τις επενδύσεις. Αιτία των θετικών προσδοκιών και της
επενδυτικής κινητικότητας προς τη χώρα µας είναι η πρόοδος του ελληνικού προγράµµατος
Ο Αµερικανός πρέσβης στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάϊατ κατά την οµιλία του στο συγκεκριµένο συνέδριο της
Capital Link παρουσίασε τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα για τις αµερικανικές
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας. «Θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την
Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους µας για να αναζητήσουµε
ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την ευρωπαϊκή ενεργειακή
ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Ο κ. Πάϊατ τόνισε το στρατηγικό µήνυµα της απόφασης να αρχίσει η Ελλάδα να εισάγει LNG από τις ΗΠΑ,
την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στο Σικάγο και την Ουάσινγκτον, ενώ αναφέρθηκε και
σε όλο τα φάσµα του αµερικανικού ενδιαφέροντος για την ενέργεια στην Ελλάδα. «Έχουµε ήδη δει
επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η GE Energy έχει
εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να επεκτείνεται όχι µόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε πρόκειται για
ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε άµεσες ξένες
επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά .
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Σχέδιο για τρεις εκδόσεις οµολόγων µε στόχο 13 δισ. ευρώ - Οι κινήσεις του
ΟΔΔΗΧ
ΟΔΔΗΧ, Rothschild και ξένες επενδυτικές τράπεζες σχεδιάζουν τα βήµατα εξόδου της χώρας στις αγορές.
Το κρίσιµο ερώτηµα για το ύψος των επιτοκίων το κρας τεστ του 10ετούς και το θετικό κλίµα από τις
επαφές στην Νέα Υόρκη.
Με µεθοδικό τρόπο ετοιµάζεται στο παρασκήνιο το χρονοδιάγραµµα των εκδόσεων οµολόγων που θα
πραγµατοποιήσει η Ελλάδα µε στόχο τον απευθείας δανεισµό από τις αγορές από τον Φεβρουάριο έως και
τον Ιούνιο του 2018.
Ο αρχικός γύρος επαφών µεταξύ του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), της
συµβουλευτικής τράπεζας Rothschild και των ξένων επενδυτών τραπεζών έχει, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες του Euro2day.gr ολοκληρωθεί και η µείωση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
ενθαρρύνει τον σχεδιασµό. Ωστόσο, δεν λείπει ο προβληµατισµός ως προς τα επιτόκια που θα δώσουν οι
επενδυτές καθώς η έκδοση του περασµένου Ιουλίου µολονότι αφορούσε την άντληση νέου χρήµατος κατά
το ήµισυ (σ.σ. 1,5 δισ. από τα 3 δισ. ευρώ) απέδειξε ότι οι επενδυτές ζητούν ακόµη τσουχτερά επιτόκια…
Το χρονοδιάγραµµα
Η πρώτη έκδοση αναµένεται να γίνει αµέσως µετά την συνεδρίαση του Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου
2018, το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου. Το οµόλογο θα είναι 7ετούς διάρκειας ύψους 3 δισ. ευρώ.
Η δεύτερη έκδοση προσδιορίζεται χρονικά τον Απρίλιο και θα αφορά οµόλογο 3ετούς διάρκειας µε τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δηµόσιο εξετάζει – ανάλογα και µε τις συνθήκες που θα επικρατούν
στην οικονοµία και στις αγορές οµολόγων – να ζητήσει από τους επενδυτές «φρέσκα» κεφάλαια κοντά στα
5 δισ. ευρώ.
Το αµέσως επόµενο και τελευταίο πριν τον Αύγουστο του 2018 όταν λήγει -τουλάχιστον τυπικά το τρέχον
πρόγραµµα προσαρµογής- βήµα για απευθείας δανεισµό από τις αγορές τοποθετείται τον Ιούνιο - Ιούλιο και
ο σχεδιασµός προβλέπει την έκδοση 10ετούς οµολόγου ύψους τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.
«Θα πρόκειται για το πιο κρίσιµο κρας τεστ για την Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια
θα ζητήσει από τους επενδυτές να την δανείσουν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Να αναλάβουν, δηλαδή,
ρίσκο για 10 χρόνια», αναφέρει στο Euro2day.gr πηγή της αγοράς.
Καλύτερο κλίµα
Η στρατηγική εξόδου στις αγορές µε στόχο την δηµιουργία κεφαλαιακού «µαξιλαριού» ύψους 14 δισ. ευρώ
συζητήθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στις επαφές που είχαν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους ξένων funds στο περιθώριο του
συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη τις προηγούµενες ηµέρες.
«Το κλίµα στους κόλπους των επενδυτών και δη των αµερικανικών funds είναι ιδιαίτερα θετικό όσον
αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που παραµένουν µε αιχµή
την καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις και την συνεχή αναβολή στις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στο ελληνικό δηµόσιο», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζίτης που βρέθηκε στην Νέα Υόρκη.
ΠΗΓΗ: Euro2day
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Σχέδιο για τρεις εκδόσεις οµολόγων µε στόχο 13 δισ. ευρώ-Οι κινήσεις του
ΟΔΔΗΧ
Με µεθοδικό τρόπο ετοιµάζεται στο παρασκήνιο το χρονοδιάγραµµα των εκδόσεων
οµολόγων που θα πραγµατοποιήσει η Ελλάδα µε στόχο τον απευθείας δανεισµό από τις
αγορές από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 2018.

Ο αρχικός γύρος επαφών µεταξύ του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), της
συµβουλευτικής τράπεζας Rothschild και των ξένων επενδυτών τραπεζών έχει, σύµφωνα µε τις
πληροφορίες του Euro2day.gr ολοκληρωθεί και η µείωση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
ενθαρρύνει τον σχεδιασµό. Ωστόσο, δεν λείπει ο προβληµατισµός ως προς τα επιτόκια που θα δώσουν
οι επενδυτές καθώς η έκδοση του περασµένου Ιουλίου µολονότι αφορούσε την άντληση νέου χρήµατος
κατά το ήµισυ (σ.σ. 1,5 δισ. από τα 3 δισ. ευρώ) απέδειξε ότι οι επενδυτές ζητούν ακόµη τσουχτερά
επιτόκια…

Το χρονοδιάγραµµα

Η πρώτη έκδοση αναµένεται να γίνει αµέσως µετά την συνεδρίαση του Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου
2018, το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου. Το οµόλογο θα είναι 7ετούς διάρκειας ύψους 3 δισ.
ευρώ.

Η δεύτερη έκδοση προσδιορίζεται χρονικά τον Απρίλιο και θα αφορά οµόλογο 3ετούς διάρκειας µε τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δηµόσιο εξετάζει – ανάλογα και µε τις συνθήκες που θα επικρατούν
στην οικονοµία και στις αγορές οµολόγων – να ζητήσει από τους επενδυτές «φρέσκα» κεφάλαια κοντά στα
5 δισ. ευρώ.

Το αµέσως επόµενο και τελευταίο πριν τον Αύγουστο του 2018 όταν λήγει -τουλάχιστον τυπικά το τρέχον
πρόγραµµα προσαρµογής- βήµα για απευθείας δανεισµό από τις αγορές τοποθετείται τον Ιούνιο - Ιούλιο και
ο σχεδιασµός προβλέπει την έκδοση 10ετούς οµολόγου ύψους τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.

«Θα πρόκειται για το πιο κρίσιµο κρας τεστ για την Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια
θα ζητήσει από τους επενδυτές να την δανείσουν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Να αναλάβουν, δηλαδή,
ρίσκο για 10 χρόνια», αναφέρει στο Euro2day.gr πηγή της αγοράς.

Καλύτερο κλίµα

Η στρατηγική εξόδου στις αγορές µε στόχο την δηµιουργία κεφαλαιακού «µαξιλαριού» ύψους 14 δισ.
ευρώ συζητήθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στις επαφές που είχαν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
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Τσακαλώτος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους ξένων funds στο περιθώριο του
συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη τις προηγούµενες ηµέρες.

«Το κλίµα στους κόλπους των επενδυτών και δη των αµερικανικών funds είναιιδιαίτερα θετικό όσον
αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που παραµένουν µε αιχµή
την καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις και την συνεχή αναβολή στις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στο ελληνικό δηµόσιο», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζίτης που βρέθηκε στην Νέα Υόρκη.
πηγή euro2day.gr
Κέρδος online 15/12/2017 11:38
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Σχέδιο για τρεις εκδόσεις οµολόγων µε στόχο 13 δισ. ευρώ
ΟΔΔΗΧ, Rothschild και ξένες επενδυτικές τράπεζες σχεδιάζουν τα βήµατα εξόδου της χώρας στις αγορές.
Το κρίσιµο ερώτηµα για το ύψος των επιτοκίων, το κρας τεστ του 10ετούς και το θετικό κλίµα από τις
επαφές στη Νέα Υόρκη.
Με µεθοδικό τρόπο ετοιµάζεται στο παρασκήνιο το χρονοδιάγραµµα των εκδόσεων οµολόγων που θα
πραγµατοποιήσει η Ελλάδα µε στόχο τον απευθείας δανεισµό από τις αγορές από τον Φεβρουάριο έως και
τον Ιούνιο του 2018. Ο αρχικός γύρος επαφών µεταξύ του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ), της συµβουλευτικής τράπεζας Rothschild και των ξένων επενδυτών τραπεζών έχει, σύµφωνα µε
τις πληροφορίες του Euro2day.gr ολοκληρωθεί και η µείωση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων
ενθαρρύνει τον σχεδιασµό. Ωστόσο, δεν λείπει ο προβληµατισµός ως προς τα επιτόκια που θα δώσουν οι
επενδυτές καθώς η έκδοση του περασµένου Ιουλίου µολονότι αφορούσε την άντληση νέου χρήµατος κατά
το ήµισυ (σ.σ. 1,5 δισ. από τα 3 δισ. ευρώ) απέδειξε ότι οι επενδυτές ζητούν ακόµη τσουχτερά επιτόκια…
Το χρονοδιάγραµµα Η πρώτη έκδοση αναµένεται να γίνει αµέσως µετά την συνεδρίαση του Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου 2018, το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου. Το οµόλογο θα είναι 7ετούς διάρκειας
ύψους 3 δισ. ευρώ. Η δεύτερη έκδοση προσδιορίζεται χρονικά τον Απρίλιο και θα αφορά οµόλογο 3ετούς
διάρκειας µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δηµόσιο εξετάζει – ανάλογα και µε τις συνθήκες που
θα επικρατούν στην οικονοµία και στις αγορές οµολόγων – να ζητήσει από τους επενδυτές «φρέσκα»
κεφάλαια κοντά στα 5 δισ. ευρώ. Το αµέσως επόµενο και τελευταίο πριν τον Αύγουστο του 2018 όταν
λήγει -τουλάχιστον τυπικά το τρέχον πρόγραµµα προσαρµογής- βήµα για απευθείας δανεισµό από τις
αγορές τοποθετείται τον Ιούνιο - Ιούλιο και ο σχεδιασµός προβλέπει την έκδοση 10ετούς οµολόγου ύψους
τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ. «Θα πρόκειται για το πιο κρίσιµο κρας τεστ για την Ελλάδα καθώς για πρώτη
φορά µετά από δέκα χρόνια θα ζητήσει από τους επενδυτές να την δανείσουν σε µακροπρόθεσµο
ορίζοντα. Να αναλάβουν, δηλαδή, ρίσκο για 10 χρόνια», αναφέρει στο Euro2day.gr πηγή της αγοράς.
Καλύτερο κλίµα Η στρατηγική εξόδου στις αγορές µε στόχο την δηµιουργία κεφαλαιακού «µαξιλαριού»
ύψους 14 δισ. ευρώ συζητήθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στις επαφές που είχαν ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους ξένων funds
στο περιθώριο του συνεδρίου της Capital Link στην Νέα Υόρκη τις προηγούµενες ηµέρες. «Το κλίµα στους
κόλπους των επενδυτών και δη των αµερικανικών funds είναι ιδιαίτερα θετικό όσον αφορά τις προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που παραµένουν µε αιχµή την καθυστέρηση στις
ιδιωτικοποιήσεις και την συνεχή αναβολή στις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ελληνικό
δηµόσιο», τονίζει στο Euro2day.gr τραπεζίτης που βρέθηκε στην Νέα Υόρκη.
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Υποχωρούν οι Αποδόσεις µετά την Ανταλλαγή Οµολόγων
«Κύριε υπουργέ, καλωσήρθατε στο κέντρο του καπιταλισμού», είπε ο
εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, κατά την υποδοχή του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη
Γουόλ Στριτ, προκαλώντας ειρωνικά χαµόγελα σε πολλούς από τους παρισταµένους.
Ομως, παρά την ειρωνεία της στιγμής, ο κ. Τσακαλώτος έδειχνε ευχαριστημένος. Ισως γιατί κατά το
διήμερο που προηγήθηκε στο συνέδριο του Capital Link εισέπραξε θετική διάθεση εκ μέρους των επενδυτών
για ανάληψη του «ελληνικού κινδύνου». Πηγές που ήταν παρούσες σημείωναν ότι οι επενδυτές
εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της και
ερωτήματα για την ελάφρυνση του χρέους, αλλά δελεάζονται από τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων.
«Δεν υπάρχουν και πολλοί ευρωπαϊκοί τίτλοι µε τέτοιες αποδόσεις», σχολίαζαν.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον αντικατοπτρίζεται εδώ και τρεις εβδομάδες στο ράλι που πραγματοποιούν τα
ελληνικά ομόλογα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του swap των τίτλων, οι οποίοι προέκυψαν μετά το PSI.
Με απόδοση 4,27%, το δεκαετές οµόλογο τώρα βρίσκεται στα επίπεδα του Μαρτίου του 2008.
Παράγοντες της αγοράς οµολόγων αποδίδουν το ράλι κατά κύριο λόγο στο ίδιο το swap, το οποίο ενίσχυσε
τη ρευστότητα των ελληνικών τίτλων και όχι στην υιοθέτηση του θετικού σεναρίου για την ελληνική
οικονομία από τους επενδυτές. Εχει, δηλαδή, κυρίως «τεχνικό» χαρακτήρα. «Ερχονται επενδυτές και
τοποθετούνται σε ένα “χαρτί” , κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν παλιά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Βεβαίως, το γεγονός ότι η αξιολόγηση κύλησε γρήγορα και χωρίς «ατυχήματα» βοήθησε, αλλά δεν είναι
αυτή που προκάλεσε το ενδιαφέρον.
Επιπλέον, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι κινητήρια δύναμη αποτελεί και η –βάσιμη– προσδοκία
αναβάθμισης, προσεχώς, της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού Δημοσίου από τους οίκους
αξιολόγησης.
O κ. Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζουν τώρα την επόμενη κίνηση: την έκδοση ενός
7ετούς ομολόγου στα τέλη Ιανουαρίου ή τον Φεβρουάριο, εφόσον κλείσει η αξιολόγηση στο Eurogroup της
22ας Ιανουαρίου. Σύμφωνα με παράγοντα της αγοράς ομολόγων, αν γινόταν τώρα η έκδοση του 7ετούς,
θα έβγαινε με επιτόκιο 3,8%. Αντίστοιχα, αν γινόταν τώρα η έκδοση της 3ετίας, το επιτόκιο θα ήταν 2,52,6%.
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου θα
εκδοθεί ένα 3ετές και στη συνέχεια ένα 10ετές. Το τελευταίο θα είναι και η μεγάλη δοκιμασία, πριν
τελειώσει το μνημόνιο και ξεκινήσει η απόλυτη εξάρτηση της χώρας από τις αγορές. Είναι πιθανό αντί της
έκδοσης νέου δεκαετούς να «ανοίξει» η έκδοση που προέκυψε από το swap και λήγει το 2028. Θα
εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά το
επόµενο εξάµηνο τουλάχιστον δεν πρόκειται να «ανοίξουν» οι νέες εκδόσεις του swap.
Τραπεζικές πηγές περιμένουν ότι κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει «διάλειμμα» στο ράλι
των οµολόγων και η τιµή θα ισορροπήσει.
Από κει και πέρα, τονίζουν, θα χρειαστούν ουσιαστικές θετικές εξελίξεις για την περαιτέρω
αποκλιμάκωση. Εξελίξεις που έχουν σχέση με το κλείσιμο της τελευταίας αξιολόγησης και τις αποφάσεις
για το χρέος.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή, το spead με τα πορτογαλικά ομόλογα πρέπει να περιοριστεί στις
100 μονάδες βάσης από τις περίπου 240 που είναι σήμερα για να θεωρείται διαχειρίσιμο το κόστος
δανεισµού, µετά το τέλος του µνηµονίου. Ακόµη απέχουµε από αυτό το σηµείο.

(Πηγή: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)
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Σηµαντικές επαφές της Υπ. Τουρισµού στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Συνεδρίου
Capital Link
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά συµµετείχε στην ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
χώρας µας, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στο πλαίσιο της
ελληνικής κυβερνητικής αποστολής, όπου ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος χτύπησε το καµπανάκι λήξης των εργασιών.
Η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξή τύπου σε δηµοσιογράφους και ανταποκριτές οµογενειακών και
ελληνικών ΜΜΕ και είχε σειρά συνεντεύξεων µε τηλεοπτικά και διαδικτυακά µέσα της Νέας Υόρκης για
την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισµού.

Παρουσίασε όλες τις νέες θετικές εξελίξεις στην ενίσχυση της συνδεσιµότητας για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην µεγάλη επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης της
Αθήνας µε την Νέα Υόρκη καθηµερινά και όλο το χρόνο, και στο σηµαντικό ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των δροµολογίων το 2018. Τόνισε τη στενή συνεργασία µε την Αµερικανική Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
και τις σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του τουρισµού από την διοργάνωση του ετησίου συνεδρίου τους
ASTA Destination Expo τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε επίσης στο δυναµικό πρόγραµµα
παγκόσµιας προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισµού µέσω του ΕΟΤ και ειδικότερα στις ΗΠΑ,
όπου σχεδιάστηκε και περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τον διεθνούς φήµης Έλληνα αθλητή του NBΑ,
Γιάννη Αντετοκούµπο.
Επίσης παρέστη στην τελετή λήξης του Capital Link Ιnvest in Greece Forum, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον κ.
Jonathan Cohen, Aναπληρωτή βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων.
Συναντήθηκε και µίλησε µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. Δηµήτριο στην εορταστική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, όπου συµµετείχε, του ελληνικού τµήµατος του Ιδρύµατος για την υποστήριξη των παιδιών µε
καρκίνο, Ronald McDonald House.
Στο πλαίσιο προγραµµατισµένων συναντήσεών της µε παράγοντες της αµερικανικής επενδυτικής αγοράς, η
κα Κουντουρά συναντήθηκε µε την Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και Πρόεδρο της
Atlantic Bank, κα Νάνσυ Παπαϊωάννου και συζήτησε για τις νέες ευκαιρίες στον ελληνικό τουριστικό τοµέα
και την προσέλκυση αµερικανικών επενδύσεων. Η Υπουργός συνεχίζει τις επαφές µε τουριστικούς φορείς
των ΗΠΑ και µε υποψήφιους επενδυτές.
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Capital Link Forum: Ψήφος εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία
Ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έδωσαν οι εκπρόσωποι των
τριών ευρωπαϊκών θεσµών και των δύο µεγάλων διεθνών οίκων αξιολόγησης Fitch Ratings και Moody’s, στο
«19ο Ετήσιο Invest in Greece» συνέδριο της Capital Link, επισηµαίνοντας τις σηµαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα.
Στο σύνολο τους, οι οµιλητές του Capital Link εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία
εντός του χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του
χρέους, στους οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει
τις αποφάσεις που λαµβάνονται για την ελληνική οικονοµία.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Τι κρύβει το «ράλι» στα ελληνικά οµόλογα
Του Αλέξη Ρωµανού
Τα ελληνικά οµόλογα ακολουθούν τα πορτογαλικά οµόλογα σε επιδόσεις φέτος στην
ευρωζώνη µε εντυπωσιακά κέρδη που η αγορά έχει να δει χρόνια.
Οι ειδικοί της ελβετικής τράπεζας UBS χαρακτηρίζουν τα ελληνικά οµόλογα ως τις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις για το 2018».
Σύµφωνα µε την UBS οι πολιτικοί κίνδυνοι υποχωρούν καθώς η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται όλο και
περισσότερο µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωζώνης. Στο µέτωπο του χρέους, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει
ουσιαστικά µεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους από τους επίσηµους πιστωτές της, από ότι εκτιµά η αγορά.
“Είµαστε long στα µακροπρόθεσµα και τα βραχυπρόθεσµα ελληνικά οµόλογα καθώς θεωρούµε πως αυτός
είναι ένας ελκυστικός τρόπος να τοποθετηθεί κανείς για την περαιτέρω εξοµάλυνση του υψηλού risk
premium που εξακολουθεί να είναι ενσωµατωµένο στα ελληνικά οµόλογα και στην ελληνική καµπύλη
αποδόσεων”, υπογραµµίζει.
Από το 7,3% που ξεκίνησε η απόδοση του 10ετούς ελληνικού φέτος στις αρχές του Ιανουαρίου, όπου οι
καθυστερήσεις στην β’ αξιολόγηση επηρέαζαν το επενδυτικό κλίµα αφού η αβεβαιότητα γύρω από την
Ελλάδα χτυπούσε για µία ακόµη φορά κόκκινο, σήµερα αγγίζει το 4,3%.
Αυτό ήρθε µετά από ένα ασταµάτητο ράλι που τροφοδότησε τόσο η συµφωνία staff level µεταξύ Ελλάδας
και Θεσµών για την τρίτη αξιολόγηση, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες ολοκλήρωσής της µέσα στον
Ιανουάριο, όσο και το swap των 20 οµολόγων του PSI µε 5 νέα οµόλογα, τα οποία έχουν τεθεί σε
διαπραγµάτευση από τις αρχές του µήνα και έχουν οµαλοποιήσει την αγορά και την καµπύλη,
τροφοδοτώντας την µε ρευστότητα, εµπορευσιµότητα και επενδυσιµότητα, ανοίγοντας τον δρόµο για νέες
δοκιµαστικές εξόδους της Ελλάδας στις αγορές.
Οι εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση έχουν προκαλέσει ένα κύµα θετικών εκτιµήσεων των αναλυτών για
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο , σηµειώνοντας ότι η επιτυχηµένη γ’ αξιολόγηση
η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, θα στείλει ένα θετικό µήνυµα στις κεφαλαιαγορές και
θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει περισσότερα χρήµατα για να δηµιουργήσει ένα µεγαλύτερο
cash buffer µέχρι το επόµενο Αύγουστο. Επίσης, θα δηµιουργήσει ένα πιο θετικό πολιτικό περιβάλλον – στο
οποίο θα πραγµατοποιηθούν σύνθετες συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και την επόµενη ηµέρα
της Ελλάδας µετά το τέλος του προγράµµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές επισηµαίνουν ότι δηµιουργείται το έδαφος για νέες εξόδους της Ελλάδας
στις αγορές, µε 3ετή και 7ετή ή 10ετή οµόλογα, µε την βελτίωση του κλίµατος να έχει προσελκύσει
επενδυτές όπως η Pimco και η Schroders.
Για τολµηρούς επενδυτές ωστόσο τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ευκαιρία. Αν το πρόγραµµα προσαρµογής
παραµείνει σε τροχιά τότε ίσως οι επόµενοι µήνες αποδειχθούν ακόµα πιο επικερδείς.
Ο Charles Seville, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης Fitch από το βήµα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Invest
in Greece που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link εστίασε στη µείωση του ρίσκου στο πολιτικό
σκηνικό της Ελλάδος, λέγοντας ότι η επόµενη κυβέρνηση (.σ.σ. χωρίς να κατονοµάσει τη Νέα Δηµοκρατία)
θα συνεχίσει την πορεία υλοποίησης των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων γεγονός που αποτελεί εγγύηση
για τη συνέχιση του προγράµµατος.
Η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών χρεογράφων – και συνακόλουθα η µεγάλη αύξηση των τιµών
τους- σχετίζεται και µε την συµφωνία για την τρίτη αξιολόγηση η οποία αύξησε την επενδυτική
εµπιστοσύνη.
Σύµφωνα µε αναλυτές της αγοράς οµολόγων αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Δεκέµβριος παραδοσιακά είναι
µήνας περιορισµένων συναλλαγών για την αγορά οµολόγων, µπορεί να υποστηριχθεί πως τον Ιανουάριο
εάν όλα κυλήσουν οµαλά στο µέτωπο της αξιολόγησης οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων θα
µειωθούν περαιτέρω.
Αυτό θα βοηθήσει τα επόµενα βήµατα εξόδου στις αγορές. Το σχέδιο προβλέπει την έκδοση επταετούς
τίτλου, µε επιτόκιο κάτω από 4%, µετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και την έκδοση τριετούς
τίτλου, µε επιτόκιο κάτω από 3%, µε την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης που
προγραµµατίζεται για τον Μάιο.
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Capital Link Forum: Ψήφος εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία
Ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έδωσαν οι εκπρόσωποι των
τριών ευρωπαϊκών θεσµών και των δύο µεγάλων διεθνών οίκων αξιολόγησης Fitch Ratings και Moody’s, στο
«19ο Ετήσιο Invest in Greece» συνέδριο της Capital Link, επισηµαίνοντας τις σηµαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα.
Στο σύνολο τους, οι οµιλητές του Capital Link εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, εκτιµώντας ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος του ESM θα πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία
εντός του χρονοδιαγράµµατος, καθώς και ότι υπάρχει βελτίωση στις προοπτικές βιωσιµότητας του
χρέους, στους οικονοµικούς δείκτες αλλά και στο εγχώριο και ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει
τις αποφάσεις που λαµβάνονται για την ελληνική οικονοµία.
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Εθνική Πάνγαια: Συνθήκες ανάπτυξης για το σύνολο της αγοράς
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Εθνική Πάνγαια: Συνθήκες ανάπτυξης για το
σύνολο της αγοράς

EMAIL
Εκτύπωση

Στο επίκεντρο του 19ου Capital Link Invest in Greece Forum που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η ενότητα
Real Estate η οποία επισηµάνθηκε ως ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους τοµείς ανάκαµψης για την
ελληνική οικονοµία.
Όπως τόνισε η συντονίστρια του πάνελ, Virginia Murray, συνέταιρος της Watson Farley & Williams,
δικηγορικής εταιρείας µε διεθνή παρουσία , το 2017 επανέφερε την αισιοδοξία στον κλάδο, καθώς οι
εξελίξεις στο θέµα της επένδυσης στο Ελληνικό, το αυξηµένο ενδιαφέρον για ξενοδοχειακές υποδοµές και
η σταδιακή ανάκαµψη του retail σηµατοδοτούν την – αργή αλλά σταθερή – γενικότερη ανάκαµψη της
αγοράς ακινήτων.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, της
µεγαλύτερης εταιρίας real estate στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την αισιοδοξία του για τις εξελίξεις
τονίζοντας τις δύο προκλήσεις που έχει µπροστά της η ελληνική αγορά:
«Αφενός τα νέα δεδοµένα που θα δηµιουργήσει στην αγορά του real estate η πιο ενεργή διαχείριση των
NPLs από πλευράς τραπεζών και αφετέρου η συνολική πορεία της ελληνικής οικονοµίας µπορούν να
δηµιουργήσουν συνθήκες για τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς του real estate και όχι µεµονωµένων
τµηµάτων της όπως γίνεται µέχρι σήµερα», είπε ο κ. Καρυτινός.
Ο CEO της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ» επισήµανε ότι µπορεί το 2017 να υπήρξαν συναλλαγές στα «pockets» των
εµπορικών ακινήτων µε καλά επενδυτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες δείχνουν αυξητική τάση στις τιµές
πώλησης, ωστόσο αυτή η τάση θα πρέπει να επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα.
Σύµφωνα µε τον κ.Καρυτινό «το ζητούµενο είναι µια συνολική ανάπτυξη του real estate και αυτό θα φανεί
όταν αρχίσει να αυξάνεται η απορρόφηση των κενών χώρων (take ups). Αυτό θα καταστεί δυνατόν µόνον
εφόσον η συνολική οικονοµία δείξει σαφή και σταθερή ανάκαµψη και είναι ένα από τα βασικά ζητούµενα
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για το 2018».
1350 και πλέον υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων και θεσµικών εκπροσώπων από την Ελλάδα, την Ευρώπη
και την Αµερική συµµετείχαν στο 19ο Capital Link Invest in Greece Forum που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη µε
ιδιαίτερη επιτυχία προβάλλοντας την Ελλάδα ως επιχειρηµατικό και επενδυτικό προορισµό.
Capital Link Invest in Greece Forum
Εθνική Πανγαία
οικονοµία
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Tsakalotos Talks to Media at Invest in Greece Forum

n DECEMBER 16
ALBANY, NY – A Byzantine
Christmas,
featuring
the
Psaltikon Choir, Spyridon
Antonopoulos, PhD, Director, in
a concert of Byzantine chant,
Greek carols, and dramatic
readings of passages from
Christmas stories by Greek authors will be held at St. Sophia
Greek Orthodox Church, 440
Whitehall Road in Albany, on
Saturday, Dec. 16, 4 PM. Enjoy
traditional Christmas and New
Year’s carols. General admission
tickets are $20, students and seniors: $15. For tickets, email:
byzantine.albany@gmail.com.
More information is available
online
at:
http://stsophia.net/events/abyzantine-christmas/.

By Christodoulos
Athanasatos
NEW YORK – Greek Finance
Minister Euclid Tsakalotos addressed concerns about the Ethniki Insurance and its GreekAmerican investors during a
press conference with the Greek
media at the 19th Invest in
Greece Capital Link Forum.
for
Greece,
Speaking
Tsakalotos said he was unaware
of the scenarios that were being
circulated and referred to
Greek-American John Koudounis, CEO of Calamos Investments, and Koudounis’ speech
which had just taken place at
the forum.
“I heard Mr. Koudounis give
the many reasons why he is
happy about this investment,”
said Mr. Tsakalotos in response
to a related question, noting that
it was a “thoughtfully considered
move,” since “first, they examined the asset carefully and, secondly, the Greek economy, and
are happy with both. You heard
Mr. Koudounis say it himself.”
At the same time, he referred
to the general policy of Greece
on the issue of foreign investors,
leaving aside the attitudes of the
previous Government and its effectiveness in this field.
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Greek Finance Minister Euclid Tsakalotos with Nicolas Bornozis, Capital Link founder, President
and CEO, and Olga Bornozi, Capital Link Managing Director.
“We do not make moves just
for communication. We know
that what investors want is a
market expense program that is
not announced before we are
out. We did the first, while the
second we did for the sake of
liquidity of Greek bonds. As the

first speaker said today, we still
managed to show that investors
who have entered the debt restructuring believe that Greece's
risk of derailing the program is
over.”
With regard to the debt issue,
Tsakalotos noted that “the de-

bate is over, as we are waiting
for clarifications on the measures decided in July 2017,”
while he expressed his feeling
that “the IMF wants to stay in
program.” However, he did not
withdraw his statement that “we
can live without the Fund.”

Louloudis’ Dedicated to My Culture at GCC
By Eleni Sakellis
ASTORIA
–
Alexandros
Louloudis- Dedicated to my Culture, a unique performance
blending jazz and Greek poetry
and songs, took place on December 10 at the Greek Cultural
Center in Astoria. The talented
performers- led by artistic director Louloudis on drums and percussion, Alexandra Skendroupoetic narration, and Rafael
Statin, also known as Leafar, on
saxophones, created a distinctive sound experience. The
pieces of Greek poetry from ancient times to before World War
II were performed skillfully by
Skendrou who also sang Greek
songs with her charming voice
against the powerful backdrop
of Louloudis and Statin’s playing.
It might not seem like jazz
and Greek poetry would work
well together, however, the creativity of the artists and the
poignant emotion behind the
words and the music made a
strong impression on the audience. Many congratulated the
artists and noted that they were
looking forward to future performances by the artists.
Louloudis was born in
Drama, Greece, in 1993 and
started playing drums and percussion when he was 9. At age
12, Louloudis began studying
drums and classical percussion
at the Conservatory of Music in
Drama under the guidance of
Fotis Valeras and performed
professionally for the first time
at 13. He went on to play with
various local bands and percussion ensembles while taking
lessons with master drummer
Nikos Vargiamides, performing
outside Drama, playing a variety
of hand percussion at traditional
Greek music festivals and studying Jazz and Afro-Cuban music.
Louloudis has performed at the
ancient Greek theater in
Philippi, the Oneiroupoli of

GOINGS ON...

Alexandra Skendrou,
Alexandros Louloudis, and
Rafael Statin, aka Leafar.
TNH/ElENI SAKEllIS

Drama, the International Folklore Dance Festival of Xiropotamos and the Conservatory of
Music Theater in Drama.
At age 18, Louloudis moved
to New York City and in 2013,
received a scholarship to study
at The New School for Jazz and
Contemporary Music. He was
also awarded the Kostas Kouvidis Scholarship for drummers,
from the You Are What You Do,
Kostas Kouvidis organization.
Since moving to the United
States, Louloudis has been mentored by Jeff Ballard, Francisco
Mela, Gene Jackson, Sam
Ulano, Reggie Workman, Billy
Harper, Charles Tolliver, Oliver
Lake, Rolando Morales-Matos,
Jane Ira Bloom, Andy McKee,
Yosvany Terry, Amir Ziv, and
Master Drummer and founder
of the Michael Carvin School of

Drumming, Michael Carvin.
Louloudis has also recorded and
played with luminaries such as
Ahmed Abdullah, Gary Bartz,
Charles Tolliver, Diane Moser,
Fabrizio Sotti, The New York
Jazz Philharmonic, Bobby
Sanabria, Yunior Terry, Todd
Reynolds, Bang On A Can, Warren Smith, and Rafael Statin;
and he has performed at countless New York venues such as
Fat Cat Music, Melrose Ballroom, Silvana, Shrine, Why Not
Jazz Room, Harlem School of
Arts, Nublu, Nuyorican Poets
Cafe, Smalls Jazz Club, the Zinc
Bar, Arnold Hall, Shapeshifter
Lab and The New School Performance Space, and The Museum of Modern Art (MoMA).
Skendrou is a singer, actor,
educator, producer, and dancer
of traditional Greek folklore

dances. A native of Greece, she
is involved with several GreekAmerican organizations that
promote Hellenic culture in the
United States. Skendrou is the
music teacher, chorus director,
and coordinator of the Music
School at the Academy of Hellenic Paideia. She holds degrees
from the Atheneaum- Maria
Callas Conservatory, Mannes
College/ New School University
as an A.S. Onassis Scholarship
recipient, and the Theatrical
Technical School for the Arts in
Moscow.
Statin, aka Leafar, is a gifted
avant-garde jazz musician from
Detroit, MI who has recorded
and performed with Louloudis
in the past. He has also received
many positive reviews from
New York jazz critics for his live
performances.

n DECEMBER 16-17
BRAINTREE, MA – Cookie Walk
at St. Catherine’s Greek
Church,119 Common Street in
Braintree on Saturday, Dec. 16,
9 AM-1 PM, and Sunday, Dec.
17, 11 AM-1 PM. Homemade
holiday cookies and Greek treats
sold by the pound. Sponsored
by the St. Catherine’s Ladies
Philoptochos Society. More information is available by phone:
781-843-0047.
n DECEMBER 18
MANHATTAN – The American
Hellenic Institute (AHI) invites
you to its Christmas Party at Kellari Taverna, 19 West 44th
Street in NYC, 6-9 PM on Monday, Dec. 18. Featuring Kellari’s
signature passed hors d’oeuvres
and buffet style entrées including vegetable moussaka, lamb
yiouvetsi, lavraki, salmon keftes,
lemon potatoes, spanakorizo,
and Greek salad. Desserts include baklava, galaktoboureko,
yiaourtopita, and kormos. Complimentary wine, beer & soft
drinks. Guests must RSVP to
Dean
Sirigos
at
csirigos100@aol.com by Dec.
16. $60 payable at the door by
cash or check to Kellari Taverna.
Please note: the AHI monthly
networking receptions resume
at Avra Estiatorio on Jan. 8.
n DECEMBER 19
MANHATTAN – Hellenic Professional Women Inc. (HPW) is
hosting a "Cocktails & Connecting NYC" event on Tuesday, Dec.
19, 6-8 PM at Thalassa Restaurant in NYC. Please stop by to
network, meet someone new or
catch up with a friend. "Small
Bites" will be provided by Thalassa Restaurant and there will
be a cash bar. Please visit
www.hellenicprofessionalwomen.org for details.
n DECEMBER 20 AND 27
CHICAGO – The two Winter
Family Days at the National Hellenic Museum, 333 South Halsted Street in Chicago, take
place on Wednesdays, Dec. 20
and Dec. 27, 1-4 PM. The winter
family fun includes a family
craft, Greek dance class, a
hands-on
cookie
making
demonstration, and refreshments. The event is designed for
parents and children 4-14 years
old. Admission is free with Museum admission, and online registration is required. More information is available online at:
www.nationalhellenicmuseum.o
rg.
n DECEMBER 22
PEABODY, MA – Christmas Concert at Saint Vasilios Greek Orthodox Church, 5 Paleologos
Street in Peabody, on Friday

Dec. 22, 6:30 PM featuring the
vocals of soprano Anne Grant
and the St. Vasilios Youth Choir.
Admission is free. More information is available by phone:
978-531-0777.
n DECEMBER 31
PAWTUCKET, RI – New Year’s
Eve dance at Assumption of the
Virgin Mary Greek Orthodox
Church, 97 Walcott Street in
Pawtucket, on Sunday, Dec. 31,
mezedakia at 7 PM, dinner and
dancing 8:30 PM-2 AM. Live
Greek band, dancing, meze, dinner, dessert, Vasilopita, and
champagne toast at midnight.
Adults: $50, Ages 11-College:
$25, and Ages 10 and under:
Free. Contact George Karalis for
tickets by phone: 401-616-0008.
HARTFORD, CT – Hellenic Society “Paideia” presents, in association with the Hellenic Student Associations of the
Universities of Connecticut and
Rhode Island, the New Year’s
Eve Glendi at St. George Greek
Orthodox Cathedral, 433 Fairfield Avenue in Hartford, on
Sunday, Dec. 31, 9:30 PM-2 AM.
Enjoy live music, Vasilopita for
each table, delicious appetizers
and buffet, Greek desserts,
champagne toast at midnight,
and cash bar. Donation- Adults:
$35, Students: $25, Children:
$10. More information is available by phone: 860-429-8518
and
online:
www.paideiausa.org.
n JANUARY 6
CHICAGO – The annual family
New Year’s Celebration at the
National Hellenic Museum, 333
South Halsted Street in Chicago,
will cut the vasilopita cake to
bring good luck in the New Year
on January 6, 2018 at 1PM. Featuring a lively presentation of
traditional Greek folk songs and
New Year’s carols by Eftihia Papageorgiou
and
Petros
Dragoumis, the event is not to
be missed. Papageorgiou is a vocalist and pianist, lecturer of
Music at Wright College, and director of the Odeion School of
Music. Dragoumis is a bass and
guitar player, author of several
books, and music instructor at
Odeion. More information is
available online at: www.nationalhellenicmuseum.org.
n JANUARY 9
MANHATTAN – HABA, in association with the Hellenic-American Chamber of Commerce,
Hellenic Medical Society of New
York, Cyprus-U.S. Chamber of
Commerce, Hellenic Professional Women Inc. and Hellenic
Lawyers Association, invites you
to save the date for our Traditional Cutting of the Vasilopita
at the Holy Trinity Cathedral
Hall on Tuesday, Jan. 9, 6PM in
NYC. Details forthcoming at
www.haba.org.
n JANUARY 11-14
The 42nd Annual Greek Orthodox Folk Dance & Choral Festival (FDF) will take place January 11-14, 2018 at the Marriott
Marquis Hotel in San Francisco,
CA. In recognition of Great
Lent, which in 2018 begins during the traditional FDF weekend in mid-February, FDF 2018
will instead take place over the
Martin Luther King Jr. holiday
weekend in mid-January. A special FDF room rate of $195 per
night has been secured for our
participants. More information
is
available
online
at:
www.yourfdf.org.

Christmas Tree Lighting at Holy Cross Whitestone Maloney Calls on Turkey to
Respect Rights of Patriarch

By Eleni Sakellis
WHITESTONE – The community of Holy Cross Greek Orthodox Church in Whitestone
celebrated the season with their
2nd Annual Christmas Tree
Lighting on December 8. The
event began with the Holy Cross
students from both the Day
School and the Greek Afternoon
School, the members of JOY,
GOYA, and Girl Scouts singing
the Greek Orthodox Christmas
hymns and traditional Greek
and English Christmas carols in
the church. They were led and
accompanied by Music Teacher
and Church Chanter Demetris
Michael on the keyboard for
some of the songs while others
were sung a cappella. Everyone
was encouraged to sing along
and share in the Christmas fellowship and the festive spirit of
the season.
The singers were particularly
enthusiastic in their performance of Jingle Bells, Hark the
Herald Angels Sing, and O
Christmas Tree. Silent Night was
performed in three languages,
English, the original German,
and Greek.
Fr. Dionysios Anagnostopoulos welcomed everyone to the
event and noted the importance
of remembering the reason for
celebrating Christmas, the birth
of the Lord Jesus Christ. He
thanked the Parish Council, the
School Board, and the PTAs for
their efforts and wished every-

TNH/ElENI SAKEllIS

The children of the Holy Cross
community sang Christmas
carols inside the church before venturing outside for the
Christmas tree lighting.

one hronia polla.
Among those in attendance
were Parish Council President
Effie Karalekas, head of Holy
Cross Day School Theodore
Kusulas, Greek Afternoon
School Principal Christina
Makridis, teachers, parents, and

community members. Santa
Claus also attended the tree
lighting, asking the children
what they wanted for Christmas, and handing out candy
canes before he had to return
to the North Pole to finish making all the toys.

The decision to sing most of
the songs indoors this year due
to the cold temperatures was
appreciated by everyone in attendance.
Bundled up in winter coats
and accessories, everyone gathered by the decorated tree outside the church. The children
filed out from the side door of
the church and sang O Elato (O
Christmas Tree) followed by the
kalanta, at which point the
Christmas tree was lit in the festive atmosphere as everyone
joined in the singing.
Refreshments were served in
the church’s Vasilios and
Athanasia Kartsonis Hall after
the tree lighting.

WASHINGTON, DC – On December 5, while addressing the
3rd Archon International Conference on Religious Freedom,
Congresswoman Carolyn B.
Maloney (NY) announced her
intention to reintroduce a House
resolution calling on Turkey to
respect the rights of Ecumenical
Patriarch Bartholomew.
“Freedom of religion is a core
American principle and a key
component for peace and stability around the world. As coFounder and co-Chair of the
Hellenic Caucus, I have long ad-

vocated for reforms in Turkey
to respect the rights of the Ecumenical Patriarchate and reopen
the Halki Seminary. I intend to
reintroduce a resolution that
calls on Turkey to enact such reforms. These efforts have historically had strong support in Congress, and we must continue this
work. Persecution against Christians and other religious minorities around the world is a security crisis and the U.S.
government must remain vigilant in its monitoring and response.”

COuRTESy Of THE OffICE Of REP. GuS BIlIRAKIS

Rep. Gus Bilirakis, His Eminence Archbishop Demetrios, and
Rep. Carolyn Maloney at the 3rd Archon International Conference on Religious Freedom.
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ΑΓΟΡΕΣ

Από υψηλό σε υψηλότερο η Wall
Street Και στις 2.660 μονάδες ο S&P 500 στη συ
νεδρίαση της Τρίτης 12/12 Για 14 και πλέον μή
νες σταθερά ανοδικό momentum για την αγορά
των αγορών με ενδεικτική την απόδοση 18,82
για τον 500άρη από την αρχή του έτους

ΡΤΗ Με 14,42 τρέχει ο
DAX γη το 201 7 αν και το τελευταίο διάστη
μα κυρίως λόγω της κυβερνητικής ρευστό
τητας επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό και το
γερμανικό χρηματιστήριο Ανησυχητικοί για
το Βερολίνο 2-3 οικονομικοί δείκτες που

δείχνουν

επιβράδυνση επιμέρους κλάδων/τομέων
της οικονομίας

ΑΟΗΝΑ

Την ώρα που γίνονται αυτά στις διεθνείς
αγορές στην Αθήνα το ΧΑ ταλαιπωρείται
από την εφαρμογή των tick sizes τις αρρυθμίες
στο σύστημα συναλλαγών και στην απεικόνιση

των τιμών στο χρηματιστηριακό ταμπλό

ΥΓΕΙΑ Από την αρχή

η στήλη είχε εκτιμήσει
πως ο κλάδος της υγείας 6α είναι πιο hot και
από αυτόν των ξενοδοχείων φέτος Ανατροπή

στην ανατροπή για το Υγεία στο παιχνίδι και
το Dromeus που στις 12/12 φάνηκε πως είχε
το 2,75 του μ.κ της πολύφερνης νύφης
Στο εύρος των 0,45-0,55 ευρω δηλαδή πάνω
από την τιμή-προσφορά της πλευράς Απο

στολόπουλου An ό,τι μαθαίνουμε fund με
ισχυρή μειοψηφική συμμετοχή στο μ.κ της
Euro med ica κινείται ενεργά το τελευταίο διάστημα

EUROMEDICA Το

ένα από τα funds που

μετέχει

ήδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica
με ποσοστό 8,3 χτύπησε μέρος των δανείων
της εταιρείας του Λιακουνάκου στη διαγωνιστική

διαδικασία της Alpha Bank Ο λόγος για το
Farallon Τον ίδιο δρόμο πρόκειται να ακολουθήσει
και το fund Couvertibile and Quantative

CQS

που κατέχει το 9,4

του μ.κ

της

Euromedica

ΔΗ
Έκανε αίσθηση στην αγορά το
δήγμα του Χαμαιλέοντα του Euro2day.gr για
την επικείμενη αλλαγή ηγεσίας στην κορυφή
του Οργανισμού Αποχωρεί ο Στέλιος Παπαδόπουλος
μετά από ασφυκτική πίεση για πάνω
από ένα χρόνο από ξένες τράπεζες και

ΕΠΙΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΣ Ομοβροντία θετικών δημοσιευμάτων αναλύσεων εκθέσεων από ξένα MME
και επενδυτικούς οίκους Οι επενδυτές μπορούν άφοβα να ποντάρουν στην Ελλάδα εκτιμά η Wall
Street Journal Η αισιοδοξία επιστρέφει στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Handelsblatt
Η Ελλάδα
αλλάζει σελίδα βλέπει η Deutsche Bank Ωστόσο σύμφωνα με την Capital Economies η έξοδος της
χώρας στις αγορές δεν θα είναι καθαρή συνιστά προσοχή σε μία επανάληψη του 201 5

ΊΒΟΥΛΟ I Μία από τις εξηγήσεις η Ελλάδα με τα διάφορα πωλητήρια εξελίσσεται σε χρυσό
χαρτί για τις ξένες συμβουλευτικές εταιρείες και τις εδώ θυγατρικές τους αλλά και τα μεγάλα
γραφεία Ενδεικτικά για να πουλήσει η ΔΕΗ το λιγνιτικό πακέτο που συμφωνήθηκε με τις
Βρυξέλλες υποχρεούται να προσλάβει όχι έναν και δύο αλλά τέσσερις και βλέπουμε Οι 4 σίγουροι
αφορούν ένας για όλο το χρηματοοικονομικό σκέλος ένας για την απόσχιση των 3 μονάδων και των
ορυχείων διαδικασία αρκετά πολύπλοκη ένας που θα κάνει την αποτίμηση του πακέτου και βέβαια
ο απαραίτητος νομικός σύμβουλος Ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα χρειαστούν ακόμη
ένας ή δύο πού θα αναλάβουν την εκτίμηση του ευλόγου τιμήματος ώστε να διασφαλιστεί ένα
όριο εισόδου για τη ΔΕΗ Εάν αναλογιστεί κάποιος πόσους συμβούλους έχει προσλάβει το
ΤΑΙΠΕΔ το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων και οι άλλες ΔΕΚΟ μιλάμε νια μεγάλο πάρτι Και αυτά
είναι τα εμφανή
δικηγορικά

κατώτατο

αφού ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την
ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων ανοίγοντας
με το swap τον δρόμο για ταχύτερη επαναφορά
της αγοράς προς την κανονικότητα Σύμφωνα
με το σαυροειδές πιθανότερος διάδοχος
του ο Βασίλης Καβάλος από το treasure
της Εθνικής Τράπεζας και με πρότερη θητεία
στον ΟΔΔΗΧ την περίοδο 1 999-2004 Σύμφωνα
με τον σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ στο
πλαίσιο για την επιστροφή στις αγορές
και κοντινές εκδόσεις
εντόκων τα 3μηνα να τραβηχτούν σε 6 9 ή
ακόμη και 12 μηνών και 3ετίας και ακόμη

σηγμένη προεξοφλώντας πως το 201 8 θα είναι
χρονιά καθοριστική για το παρόν και το
μέλλον της εταιρείας

7ετίας Κοινός τόπος η μεσοπρόθεσμη
των νέων εκδόσεων πέριξ της
Εάν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός
5ετίας στο 1 70
του ΟΔΔΗΧ και των δανειστών η Ελλάδα
έχει εξασφαλισμένα κεφάλαια για να
τα χρεωστούμενα μέχρι και το 2020
Πρακτικά αυτό θα σήμαινε πως η βελτίωση
του κλίματος θα αποτυπωθεί στα ομόλογα
στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών στα επιτόκια
στο κόστος δανεισμού στα εταιρικά ομόλογα

Η ΟΤΕ L I Ν 0 Και εκτός αθηναϊκών συνόρων
κοιτά απ ό,τι μαθαίνουμε ο όμιλος Λασκαρί

συμπεριλαμβάνονται

διαμόρφωση

υπερκαλύπτει

Παράλληλα θα δημιουργούσε δυναμική
αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας του outlook με ό,τι αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει πως τα ελληνικά ομόλογα
θα ξανα)γίνονται ανταλλάξιμα για την Ε KT και

Εφοπλιστών

στον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος
Στουρνάρας Βενιάμης και οι εφοπλιστές
έτειναν ευήκοον ους στην προτροπή του διοικητή
να φέρουν περισσότερα κεφάλαια στη χώρα
Θυμίζουμε η κόντρα είχε ξεκινήσει επί Σαμαρά
επί υπουργίας του Γ Στουρνάρα

δη Πρόσφατα ο Θανάσης Λασκαρίδης

συνοδευόμενος

από ακόμη ένα μεγαλοεπιχειρηματία
μαζί με την Ελένη Λαλα κούρα προσγειώθηκε

στο αεροδρόμιο Ήφαιστος της Λήμνου
Το ενδιαφέρον του Mr Λάμψα αφορούσε
προφανώς το κλειστό εδώ και χρόνια
Ακτή Μυρινα Έχοντας ήδη αποκτήσει άλλη
μία έκταση στο νησί στην παραθαλάσσια
του Αγίου Ιωάννη Κάσπακα επισκέφθηκε
το ξενοδοχείο και συζήτησε την προοπτική
απόκτησης του
περιοχή

Το 2018 θα είναι έτους εκ βάθρων αλλαγών
σε νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής
Προφανώς και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

με καλύτερους όρους Με αυτό το ευκταίο
σενάριο το κόστος χρήματος/κεφαλαίου για
την οικονομία την πραγματική οικονομία τις
επιχειρήσεις θα γίνει αισθητά χαμηλότερο

από τη θέση του προέδρου του ΣΕΒ θα επιδιώξει
να δώσει πιο βιομηχανικό χαρακτήρα

Συνεχίστηκαν οι πωλήσεις ξένων
funds που δεν αρκούνται στη βελτίωση των

στον Σύνδεσμο να προωθήσει σειρά αιτημάτων
που χρονίζουν από την εποχή-θητεία Κανελλόπουλου
Σε μεταλλουργία σε ενέργεια σε κατασκευές

ταμειακών

Αισιόδοξοι εμφανίστηκαν
οι Έλληνες τραπεζίτες μετά τις συναντήσεις
τους στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο
του 19ου Capital Link Ωστόσο υπάρχει
και η άλλη πλευρά της επικαιρότητας
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για πάνω
από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους
Μια ανάσα από τα 100 δισ τα χρέη

Ιστορικός συμβιβασμός ΕΕΕ ΤτΕ
με γεύμα που παρέθεσε η Ένωση Ελλήνων

ροών αλλά επιφυλάσσονται για τον

δανεισμό/υποχρεώσεις

τη μη διανομή μερίσματος
κ.λπ Επιθετικές short πωλήσεις στη συνεδρίαση
της Τρίτης 12/12

Στον όμιλο συντηρείται η
ένταση παραμένουν οι διαφορές με ξένους
παίκτες να έχουν στο monitoring τους την ει

βιομηχανίας

κ.ά κλάδους οι αλλαγές θα είναι ιστορικές
εκτιμούν έμπειροι παράγοντες και γνώστες

του παρασκηνίου

Πακέτα επί πακέτων στις μετοχές
των Αεροπορίας Αιγαίου F.F Group Grivalia
ΟΤΕ Jumbo σε τιμές που παραπέμπουν σε
υψηλότερα επίπεδα προς το τέλος του έτους
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EÖvmn Πανγσία Πώς αξιολογεί την επόμενη μέρα του κλάδου ο Αριστοτέλης Καρυτινός

Η οικονομία οι επενδύσεις
τα NPLs και η αγσρά real estate
εταιρείας με διεθνή παρουσία το
2017 επανέφερε την αισιοδοξία
στον κλάδο καθώς οι εξελίξεις στο
θέμα της επένδυσης στο Ελληνικό
το αυξημένο ενδιαφέρον για
υποδομές και η σταδιακή

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigourei«nattempohki.gr

WTo

Η

αποτελούν

τους παράγοντες που στο εξής
θα καθορίσουν την πορεία του re
al estate To 2017 υπήρξε κινητικότητα
ωστόσο αυτή εντοπίζεται
στα καλής ποιότητας εμπορικά ακίνητα
ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών
επικεντρώνεται κυρίως στα

τουριστικά Σύμφωνα με τηντοπο
θέτηση του διευθύνοντος ου μ βου
λου της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ
Ανώνημη Εταιρεία Επενδύσεων

Ακίνητης Περιουσίας Αριστοτέλη
Καρυτινοϋ στο πρόσφατο 19ο Capital
Link Invest in Greece Forum
που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη οι
δύο προκλήσεις που έχει μπροστά
της η ελληνική αγορά είναι
Αφενός τα νέα δεδομένα που
θα δημιουργήσει στην αγορά του real
estate η πιο ενεργή διαχείριση
των NPLs από πλευράς τραπεζών
και αφετέρου η συνολική πορεία
της ελληνικής οικονομίας Οι δύο
αυτοί παράγοντες μπορουννα
συνθήκες για τη
ανάπτυξη της αγοράς του
real estate και όχι μεμονωμένων
δημιουργήσουν

συνολική

μια

συνολική ανάπτυξη
του real estate θα
καταστεί δυνατόν
μόνον £ φοσον η
συνολική οικονομία
δείξε ι σαφη και
σταθερή
ανάκαμψη τόνισε
ο διευθύνων
σύμβουλος της
Εθνική Πανγαία
Αριστοτέλης
Καρυτινος

πορεία της οικονομίας οι
εξελίξεις στις σημαντικές
επενδύσεις όπως το Ελληνικό
καθώς και η διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων συνδεδεμένων

με ακίνητα NPLs

ζητούμενο

ξενοδοχειακές

ανάκαμψη του retail σηματοδοτούν
την αργή αλλά σταθερή
ανάκαμψη της αγοράς
ακινήτων
γενικότερη

Οιπροοιτηκίς
Την ίδια στιγμή η ετήσια έρευνα
της PricewaterhouseCoopers και
του Urban Land Institute για τις
Αναδυόμενες τάσεις στο real estate
στην Ευρώπη για το 2018
ως μέτριες τις επενδυτικές
προοπτικές για την Αθήνα
η οποία βρίσκεται στην 29η θέση
χαρακτηρίζει

τμημάτων της οπως γίνεται μέχρι
σήμερα είπε ο κ Καρυτινός o οποίος
παράλληλα επεσήμανε ότι μπορεί
το 201 7 να υπήρξαν συναλλαγές
στα pockets των εμπορικών ακινήτων

με καλά επενδυτικά
οι οποίες δείχνουν
τάση στις τιμές πώλησης
ωστόσο αυτή η τάση θα πρέπει να
επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα
Για τον επικεφαλής της Πανγαία το
ζητούμενο είναι μια οτινολτκή ανάπτυξη
του real estate και αυτό θα φανεί
όταν αρχίσει να αυξάνεται η
χαρακτηριστικά

αυξητική

απορρόφηση των κενών xoi>pa>v(ta
ke ups Αυτό θα καταστεί δυνατόν
μόνον εφόσον η συνολική οικονο

μία δείξει σαφή και σταθερή
και είναι ένα από ta βασικά

ανάκαμψη

ζητούμενα για το 2018
Στο 19ο Capital Link Invest in
Greece Forum ουμμετείχαν 1.350
και πλέον υψηλόβαθμα στελέχη

επιχειρήσεων και θεσμικών
από την Ελλάδα την
και την Αμερική Μεταξύ
επισημάνθηκε ou το Real Estate
είναι ένας από τους πλέον
τομείς ανάκαμψης για
την ελληνική οικονομία
Σύμφωνα με τη ουντονίστρια
του σχετικού με τα ακίνητα πάνελ

εκπροσώπων

Ευρώπη

άλλων

ελπιδοφόρους

Virginia Murray partner της Watson
Farley Williams δικηγορικής

της κατάταξης στο σύνολο των 31
ευρωπαϊκών πόλεωνγιαεπεν
δύσεις σε ακίνητα Οι αναλυτές της
PwC και του UU χαρακτηρίζουν
πονοκέφαλο για τη χώρα
μας το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων ενώ σημειώνουν
ότι ο κλάδος του τουρισμού είναι
αυτός που προσελκύει αυτή τη στιγμή
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο
των εγχώριων όσο και των ξένων
επενδυτών και αυτό γιατί οι αφίξεις
τουριστών αυξάνονται καθώς η
θεωρείται ως ένας από τους
πλέον ασφαλείς ευρωπαϊκούς
διακοπών
μεγάλων

τεράστιο

Ελλάδα

προορισμούς

Κινητκοτητα
Κινητικότητα παρατηρείται στο μεταξύ
στις μικρότερες ΑΕΕΑΠ Η
International ΑΕΕΑΠ
ανακοίνωσε την εξαγορά γωνιακού

Intercontinental

διαμερίσματος 2ου ορόφου 194 εμ
μαζί με το υπόγειο
Η εν λόγω ιδιοκτησία αντικειμενικής
αξίας 668.363 ευ ρώ βρίσκεται
σε πολυτελή πολυκατοικία στον Δή
μο Αθηναίων επί της διασταύρωσης
των Λ Βασιλίσσης Σοφίας 53 και
Μαρασλή 1 Το τίμημα διαμορφώθηκε
σε 370.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε
από ίδια κεφάλαια
Επίσης η BriCiProperties ΑΕΕΑΠ

αγόρασε αυτοτελές κτήριο γραφείων
με ισόγεια καταστήματα ουνο
λικής επιφάνειας 1 907 τ.μ επί της
Λεωφόρου Ποσειδώνος 42 στην
Καλλιθέα έναντι συνολικού τιμήματος
1,1 εκατ ευρώ
Πρόκειται για πενταώροφο κτήριο
γραφείων εκ των οποίων 1 650
τ.μ αφορούν σε ανωδομή και 257
τ.μ σε υπόγειο
Το ακίνητο είναι εν μέρει
μισθωμένο

σε μεγάλη εταιρεία

συστημάτων και

ηλεκτρονικών

συστημάτων

πληροφορικής σε εταιρεία
μεσιτών ασφαλειών και σε πρατήριο
υγρών καυσίμων
Η αγορά του εν λόγω ακινήτου
χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφο

λαια
SID.l 1553781
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Το ρόλο του ενεργειακού τομέα ως
μαγνήτη προσέλκυσης επενδύσεων
και εφαλτήριο για τη δυναμική
της ελληνικής οικονομίας
αλλά και την πρωταγωνιστική παρουσία
των ΕΛΠΕ στην εθνική προσπάθεια
ανάδειξης της χώρας σε energy hub της
ευρύτερης περιοχής ανέλυσε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ομίλου Γρηγόρης
Στεργιούλης στο 19ο συνέδριο
Capital Link στη Ν Υόρκη
Τα Ελληνικά Πετρέλαια ήταν ανάμεσα
στα βαριά ονόματα που βρέθηκαν
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
και των επαφών με εκατοντάδες
fund managers και υψηλόβαθμα στελέχη
τραπεζών
Οι λόγοι είναι πολλοί Οι ισχυρές
κατά την τελευταία τριετία με
τα αναμενόμενα EBITDA για φέτος να
ξεπερνούν τα 800 εκατ ευρώ και την
συνολική παραγωγή να κινείται σε ιστορικά
υψηλά Η διαρκής ενίσχυση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας στους τομείς πετρελαίου
και πετροχημικών οι νέες διεθνείς
συνεργασίες αλλά και η ανάπτυξη των
συμμετοχών που διαθέτει ο όμιλος
στους κλάδους φυσικού αερίου
επανεκκίνηση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στέργιου λης

ΓΡ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

ΕΛΠΕ

Μαγνήτης
επενδύσεων τα
ενεργειακά
assets

επιδόσεις

ηλεκτρισμού

και ΑΠΕ
Ο Γρ Στεργιούλης υπογράμμισε τις
θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα
πολυσύνθετα ενεργειακά projects τα
οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί για την
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
Ανέδειξε όμως και τον κυρίαρχο ρόλο
των ΕΛΠΕ στην έρευνα κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων
Στις αρχές του 2019 αναμένονται
οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό
Κόλπο ύστερα και από τα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα των γεωφυσικών
ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία
ΕΛΠΕ-Edison ενώ το ενδιαφέρον
στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις

θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Ιόνιο
και Δυτική Ελλάδα αλλά και ανοικτά
της Κρήτης όπου καταθέσαμε πρόταση
από κοινού με την Total και την
ExxonMobil δήλωσε ο προσθέτοντας
ότι το παρών από εταιρίες κολοσσούς
του κλάδου είναι ενδεικτικό και των
προσδοκιών που υπάρχουν
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Οι ΗΠΑ οι

λιγνίτες της ΔΕΗ και οι μη προσδοκίες

Ουδέν νεώτερον από το αμερικανικό
μέτωπο ή μάλλον μηδέν εις το πηλί
κον Μια λύση που είχε σε πρώτο πλάνο
η ΔΕΗ για την πώληση κατ αρχήν των λι
γνιπκών μονάδων και κατά δεύτερο την
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ο Εμμ ΠαναγιωτάκηςτηςΔΕΗ που
πήγε και ατο Capital Link στη Νεα Υόρκη
στόχευε παράλληλα με τις όποιες άλλες
επαφές να διερευνήσει το ενδεχόμενο
του ενδιαφέροντος από τους Αμερι¬

κανούς Οι ΗΠΑ διαθέτουν αντίστοιχες
παράγοντας πάνω από 70 εκ τόνους
ετησίως και διαθέτουν μια σειρά από
τα μεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία σε παγκόσμιο
επίπεδο όχι μόνο στη Βόρεια Ντα
κότα αλλά και σ άλλες περιοχές της χώρας
Όλα σε ό,τι αφορά τους Αμερικάνους
εάν επιχειρήσει κανείς να βγάλει
ένα συμπέρασμα από τα πεπραγμένα
στις ΗΠΑ είναι το τίμημα και οι προϋποθέσεις
που θα τεθούν για το project Αλλά
μονάδες

και η αρνητική διάθεσή τους
Σε ότι αφορά το άλλο μέτωπο δηλαδή
την προοπτική ενδιαφέροντος από
την Κίνα όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση
των Βρυξελλών και το πράσινο φως
που θα δοθεί και το κατά πόσο θα επιτευχθεί
μια συνεργασία κινεζικού ομίλου με
ελληνικό σχήμα εταιρία Ήδη βέβαια
υπάρχει η στρατηγική συμμαχία της
Shenbua με τον Κοπελούζο που δηλώνει
παρών
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Οχι μία ή δύο αλλά τρεις νέες
ελληνικές εκδόσεις στο 2018

Τριπλή επιστροφή
στις αγορές
το 2018 με στόχο
την άντληση

Η βελτίωση στις αγορές αναμένεται
να επιταχυνθεί μετά το κλείσιμο της
γ αξιολόγησης στις 22 Ιανουαρίου
σπρώχνοντας τις αποδώσεις στα
επίπεδα για μία νέα έκδοση
από το ελληνικό Δημόσιο Μία δεύτερη
13
αναμένεται κατά τον Απρίλιο και η
τρίτη μετά το κλείσιμο της δ
ΜΕΣΩ αγορών ανοίγει η πόρτα
τον Ιούνιο και πριν τον
του 2018 που ολοκληρώνεται
εξόδου από το μνημόνιο Στην μεγάλη
βελτίωση στους όρους διαπραγμάτευσης το πρόγραμμα Στόχος η άντληση
των ελληνικών ομολόγων περίπου 13 δις ευρώ για τη δημιουργία
αναφέρεται ο διεθνής τύπος καθώς ενός μαξιλαριού ρευστότητας μαζί
με αδιάθετα κονδύλια από το πακέτο
Bloomberg και Fianancial Times
δημοσιεύματα που επισημαίνουν του ESM που θα εξασφαλίσει την
ότι οι τίτλοι του ελληνικού κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών
Δημοσίου έχουν γίνει και πάλι ελκυστικοί της Ελλάδας τουλάχιστον για τους
12
για τους επενδυτές Σύμφωνα επόμενους μήνες μετά το μνημόνιο
Σύμφωνα
με
πληροφορίες που έχουν
με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η έξοδος
από το μνημόνιο θα γίνει των δει το φως της δημοσιότητας έχει
Αύγουστο του 2018 αφού πρώτα ήδη γίνει πρώτος διερευνητικός
του Οργανισμού
έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση γύρος επαφών μεταξύ
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
12-13
από
δις ευρώ
ύψους περίπου
ΟΔΔΗΧ των ξένων συμβούλων και
τις αγορές και για να είναι βιώσιμη των επενδυτών
Σημαντικό ρόλο
η μακροπρόθεσμη και σταθερή
να έπαιξαν και οι επαφές του
απαραίτητος όρος είναι
οικονομικού επιτελείου στις ΗΠΑ
η μείωση των αποδόσεων που σήμερα
την προηγούμενη εβδομάδα Στις
νίκησαν τα μνημόνια και
με επενδυτές που
στο 2006 Το πρωί το
η ελληνική αποστολή
1 θετές ομόλογο είχε απόδοση
στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο του
το
4,065
με
spread τη διαφορά συνεδρίου της Capital Link έγινε σαφές
από την απόδοση του Γερμανικού
πως υπάρχει ενδιαφέρον από
αντίστοιχου τίτλου να πέφτει στο τους επενδυτές αλλά μέχρι τον
3,765 επίπεδο ανάλογο του Ιουλίου
και την έξοδο από το πρόγραμμα
του 2006
με την βούλα των θεσμών
παραμένουν
επιφυλάξεις
Η βελτίωση της Οικονομίας
Οι ισορροπίες στις αγορές δεν είναι
Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εύκολες καθώς όσο πέφτουν τα επιτόκια
τόσο πιο ασφαλείς θεωρούνται
Δημήτρης Παπαδημητρίου
τπλοι από την άλλη πλευρά
α
ελληνικοί
σε συνέντευξή του στο πρακτορείο
σε
οι
Bloomberg απέδωσε την εξέλιξη όμως επενδυτές στοχεύουν υψηλά
επιτόκια για να μεγιστοποιήσουν
οικονομίας
στη βελτίωση της ελληνικής
Ο υπουργός αναφέρθηκε τα κέρδη τους Αυτό ενδεχομένως να
οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση στην
στη σημασία των πρόσφατων
του Φεβρουαρίου που
της ελληνικής πιστοληπτικής πρώτη έκδοση
αναμένεται να έχει μεγαλύτερες
από
ικανότητας οικονομίας
από τις επόμενες
τους οίκους αξιολόγησης Fitch Standard Οι δύο
εκδόσεις του 2018 φαίνεται
Poor's και Moody's που είχαν
πως γίνονται τρείς Η πρώτη θα αφορά
ως αποτέλεσμα τα ελληνικά ομόλογα
ομόλογο επταετούς διάρκειας ύψους
να γίνουν πιο ελκυστικά στους επενδυτές
3 δις Ευρώ η δεύτερη τριετούς διάρκειας
και στηρίζοντας την επιτυχημένη
από 3 έως 5 δις ευρώ και η
ολοκλήρωση του swap tvn 25,5 τρίτη την έκδοση δεκαετούς τίτλου
δις ευρώ
με στόχο την άντληση άλλων 5 δις
Οι Fianancial Times επισημαίνουν Η
αύξηση των ορίων ωρίμανσης στους
ότι σε αντίθεση με το ελληνικό
τίτλους δεν είναι τυχαία καθώς όσο
που από την πρωτοχρονιά
μεγαλύτερης διάρκειας είναι ένας
έχει απολέσει το 1 6 της αξίας του τίτλος τόσο μεγαλύτερη δέσμευση
οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν είναι για τους επενδυτές Θεωρείται
ότι οι πρώτες εκδόσεις θα προλειάνουν
βελτιωθεί κατά περίπου 3
επιθυμητά

δις ευρώ

αξιολόγησης

Αύγουστο

φιλοξενούν

φέρονται

χρηματοδότηση

συναντήσεις

επέστρεψαν

πραγματοποίησε

Αύγουστο

αναβαθμίσεων

αποδώσεις

Χρηματιστήριο

το έδαφος για τον δεκαετή
τίτλο που θα σηματοδοτεί και την
επιστροφή στην κανονικότητα για
την χρηματοδότηση της ελληνικής
Οικονομίας
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Γρήγορες κινήσεις
στο μέτωπο των NPEs
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ΑΜΕΣΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ALPHA BANK KAI EUROBANK

Τροχάδην από τρεις για
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
τοφυλακίου έχει εξασφαλίσεις επί κατοικιών
που ανήκουν στους ιδιοκτήτες των
τα δάνεια των οποίων βγαίνουν
επιχειρήσεων

πιταχύνουν τις κινήσεις του στο
μέτωπο της διαχείρισης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων οι
Τράπεζα Πειραιώς Alpha Bank
και liurobank καθώς οι στόχοι που τέθηκαν
από τις εποπτικές αρχές και καλούνται να
κσλύψοιτν είναι απαιτητικοί
Ειδικότερα ξεκίνησε ο διαγιυνισμός πώλησης
από την Τράπεζα Πειραιώς χαρτοφυλακίου
μη εξιπηρετούμενων δανείων που
έχουν

ως εξασφαλίσεις ακίνητα ή ίλλα περι
οιχπακά στοιχεία καθώς στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας μετά από αρκετές παρατάσεις
άνοιξε το virtual data room

Με βάση το ενημερωτικό σημείωμα που
απεστάλη στους επενδυτές το προς πώληση
χαρτοφυλ(ίκιο project ΑΜΟΚΒΛ περιλαμβάνει
700 μη εξυπηρετούμενα δάνεια 120
ονομαστικής αξίας 1,6 δισ ευρώ
I ί πλειονότητα των παραπάνω δανείων
έχει ήδη καταγγελθεί από την τράπεζα
Μαζί με τα παραπάνω δάνεια η τράπεζα
πουλάει και τις εξασφαλίσεις που διαθέτει
οι οποίες εκτιμήθηκαν στα 630 εκατ ευρώ
Πρόκειται γισ 1.350 ακίνητα αθροιστικής
τρέχοικκις αξίας 476 εκατ ευρώ καθώς και
για εξασφαλίσεις επί άλλων περιουσιακών
στοιχείων αξίας 160 εκατ ευρώ
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνει
κτίρια γραφείων καταστήματα ξενοδοχεία
αποθηκευτικούς χώρους τα οποία
βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε Λθήνα και
Θεσσαλονίκη Μικρό μέρος των δανείων
κάτω από το 10 του προς πώληση χαρ¬
επιχειρήσεων

προς πώληση
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει υποβολή
μη δεσμευτικών προσφορών στις 2 Φεβρουαρίου
2018 Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι
θα διενεργήσοιτν όπιος έχει αποκαλύψει

επενδυτές

η στήλη Χαμαιλέιον του Euro2day.gr
due diligence

του προς πώληση χαρτοφυλακίου

Ως σύμβουλος πώλησης ενεργεί η U BS ένα
συμβάσεις εμπιστευτικότητας NDAs
υπογράψει σύμφωνα με πληροφορίες
περισσότεροι από 34 επενδυτές
Πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα πώλησης
χαρτοφυλακίου δανείων με εξασφα
λίσας από εγχώρια τράπεζα και ς εκ τούτου
αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από
την αγορά Τα πρώτα σχόλια από πλευράς
επενδυτών είναι θετικά καθώς
το ενημερωτικό σημείωμα που έχουν στα
χέρια τους δίνει πολλά στοιχεία αποτελώντας
έχουν

ενδιαφερόμενοι

οδηγό για τον οικονοιιικό και νομικό
που θα διενεργήσοιτν πριν την κατάθεση
έλεγχο

μη δεσμευτικών προσφορών
Στην πράξη βέβαια η αξία στην οποία θα
αποτιμηθούν από τους επενδυτές τα ακίνητα
το ύψος των εσόδων από ενοίκια οι
μονάδες που περιλαμβάνονται
στα ενέχυρα και η ποιότητα των υπόλοιπων
πλην ακινήτων εξασφαλίσεων θα αποτελέσουν
ξενοδοχειακές

τα καθοριστικά στοιχεία για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος Η τράπεζα όπως
από τον Κώδικα Δεοντολογίας θα
απευθυνθεί στους δανειολήπτες με μία τε¬
υποχρεούται

λευταία πρόταση ρύθμισης πριν από την
δεσμευτικών προσφορών
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει δεσμευτεί
στην εποπτική αρχή να μειώσει ως το τέλος
του 2019 τα δάνεια σε καθυστέρηση
των 90 ημερών Non Performing
Loans NPLs από το επίπεδο των 24 δισ ευρώ
σε 10,2 δισ Αντίστοιχα τα μη εξυπηρετούμενα
κατάθεση

μεγαλύτερη

ανοίγματα

Non

Performing

Exposures NPEs θα υποχωρήσουν στα 20,3
δισ από 34 δισ ευρώ

Alpha Eurobank πακάο
δανείων σε Alvarez Marsal

2/3 των εν λόγω επιχειρήσεων έχουν κριθεί
βΐ(όσιμες και το 1/3 βρίσκεται στη ζώνη του
βαθέος κόκκινου τόσο ως προς τις προοπτικές
τους όσο και ως προς την κατάσταση των

δανείων τους

Οι δύο τράπεζες με αυτό το μίνι πακέτο
αποφάσισαν να προηγηθούν του μεγάλου
διατραπεζικού πακέτου με την ονομασία
Solar το οποίο αφορά στην ανάθεση της
μη εξυπηρετοιΊμενισν δανείων 2 δισ
ευρώ 500 εκατ ευρώ από κάθε συστημική
τράπεζα Κι αυτό διότι η διαχείριση του
Solar θα ξεκι νήσει το φθινόπωρο του 20 8
Η ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυ
πτιρεπούμεναϊν δανείων 400 εκατ ευρώ οπό
τις δύο τράπεζες στην Alvarez Marsal
διαχείρισης

1

Σε προχίϋρημένες συζητήσεις βρίσκονται
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Alpha
Bank και η Eurobank με αντικείμενο να δώ
σοιτν από κοινού προς διαχείριση στην εταιρεία
Independent Portfolio Management
ΙΡΜ του ομίλου Alvarez Marsal μη
δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ύψους 400 εκατ ευρώ
Η διμερής συνεργασία των δύο τραπεζών
στη δραστική αντιμετώπιση κοινισν δανείων
δηλαδή δανείων που έχουν δοθεί στον ίδιο
δανειολήπτη από τις δύο τράπεζες αναμένεται
να ολοκληρωθεί σύντομα στις αρχές του
201 8 και θα πρόκειται για το πρώτο πακέτο
μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα κληθεί
να διαχειριστεί η εξειδικευμένη εταιρεία της
Alvarez Marsal
εξυπηρετούμενα

Πηγές με γνώση της συνεργασίας των
Alpha και Eurobank τονίζουν ότι το μίνι πακέτο
αφορά 200 επιχειρήσεις που έχουν
άνοιγμα από 2 έως 10 εκατ αιρώ Τα
δανειακό

αποτελεί

στρατηγική επιλογή για την εξυγίαν
ση και χρηματοδοτική ενίσχυση τ(ον περίπου
30 επιχειρήσεων που έχοιτν κριθεί βκίκπμες
και τα δάνειά τους συμπεριλαμβάνονται στο
μίνι πακέτο Κι αιπό διότι βασικός άξονας
της ΙΡΜ όσον αφορά τη διαχείριση μη εξυ
πηρετούμενισν δανείων είναι η παροχή
σε εταιρείες private equity και credit
funds που θα αποκτήσοιτν χαρτοφυλάκια δανείων
από τις τράπεζες
1

υπηρεσιών

Ουσιαστικά για τις βιώσιμες επιχειρήσεις
η ΙΡΜ θα συμβάλει στην εξυγίανση
τους αλλά και στην εξεύρεση ρευστότητας
μέσω άλλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών
Αντίθετα στις υπόλοιπες 70 επιχειρήσεις
των οποίων τα Μνεία βρίσκονται
στην περιοχή του βαθέος κόκκινου οι λύ
σας διαχείρισης αναμένεται να είναι πιο
μεταξύ τα>ν οποίων και η ρευστοποίηση
των ενεχύρων
ριζικές

ΠΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
στίγμα ότι θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής πολύ
πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και
επιθετικές αναδιαρθρώσεις στα δάνεια προβληματικών πλην
όμως βιώσιμων επιχειρήσεων έδωσαν στους επενδυτές οι
των εσωτερικών bad banks Πειραιώς και Alpha
περισσότερες

Το

τίωση του νομικού πλαισίου οι πλατφόρμες διαχείρισης που
δημιουργούνται και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών
δημιουργούν περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς
αντιμετώπισης

Μιλώντας στο 9ο ετήσιο forum της Capital Link ο Γ Γε
ωργακόπουλος εκτελεστικός γενικός διευθυντής των non
core business και του restructuring portfolio της Τράπεζας
Πειραιώς προανήγγειλε ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε
πολύ πιο δραστικές ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων
1

για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες

Ο κ Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε την αποτελεσματική
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως το δυσκολότερο
project που έχουν μπροστά τους οι εγχώριες τράπεζες
για τα επόμενα χρόνια σημειώνοντας πάντως ότι η βελ¬

Ο κ Αθανασόπουλος υπογράμμισε ότι οι τέσσερις συστη
μικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει Eurobank ή ξεκινούν
ανεξασφάλιστων χαρτοφυλακίων δανείων ενώ

πωλήσεις

αναφέρθηκε

επικεφαλής

Bank

κίων όσο και από λύσεις προερχόμενες από την αγορά

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της
διεύθυνσης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha
Bank Θ Αθανασόπουλος ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στους
λόγους που καθυστέρησαν την έναρξη της αποτελεσματικής
διαχείρισης ύφεση ασταθές περιβάλλον capital controls αργή
βελτίωση στο νομικό πλαίσιο πάγωμα πλειστηριασμών
Με την οικονομία σταδιακά να ανακάμπτει και την έναρξη
των πλειστηριασμών είναι σαφές σύμφωνα με τον κ Αθανασόπουλο
ότι η αγορά θα κινηθεί προς επιθετικότερους
ρυθμούς μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
Non Performing Exposures NPEs που θα προέρχονται τόσο
από την καλύτερη επίδοση των υφιστάμενων χαρτοφυλα¬
γενικής

και στην πρώτη πώληση μεμονωμένου εταιρικού δανείου
Euromedica συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί

εντός Δεκεμβρίου

Στο μέλλον προσδοκούμε σε mo επιθετικές αναδιαρθρώσεις
ανέφερε ενώ προανήγγειλε την πώληση και
με εξασφαλίσεις Στη βελτίωση του νομικού και
φορολογικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
των κόκκινων δανείων αναφέρθηκε και ο διευθύνων
του ΤΧΣ κ M Czurda τονίζοντας τη σημασία της
χαρτοφυλακίων

σύμβουλος

έναρξης

εγχειρημάτων όπως η από κοινού ανάθεση διαχείρισης
προβληματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
project Solar M
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ΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

0 ευχαριστημένος Κουδούνης και
Είναι γνωστό πως ο φάκελος που
στις εποπτικές αρχές από την
ΕΧΙΝ Partners που επελέγη άηό την
Εθνική Τράπεζα ως αγοραστής του 75
κατατέθηκε

της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 720
εκ ευρώ δεν ήταν ολοκληρωμένος Η
αρχική συμφωνία του Ιουνίου ανέφερε
ότι ως το τέλος του 2017 το deal
θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί
Τώρα πάμε για το 2018 και με νέες
υποσχέσεις και προσδοκίες από το σχή¬

μα

τωνΤζ Κάλαμος

Π

η ζημιά

Κουδούνη και

Fairfield οι οποίοι στις συναντήσεις
τους με τον Γ Στουρνόρα και τον
Λ φραγκιαδόκη της Εθνικής περιορίστηκαν
απλό σε διαβεβαιώσεις Πάμε
για τον Μάρτιο Ως τότε οι οργανωτικές
αδυναμίες του σχήματος θα λυθούν
Θα βρεθεί διέξοδος για την χρηματοδότηση
που θα εξασφαλίσει το τίμημα
Μέσω ενός fund που έχει ιδρύσει η Εχίπ
στο Λουξεμβούργο Μέσω δανειοδό¬
Μ

της Εθνικής

τησης Η ζημιά για την Εθνική Τράπεζα
είναι δεδομένη αλλά το πρόβλημα
είναι ότι κανένας δεν ελέγχει σε βάθος
την υπόθεση Η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζας επηρεάστηκε αρνητικά
εξαιτίας αυτής της ιστορίας Η μη
της συναλλαγής της στερεί τη
δυνατότητα να εισπράξει το θετικό
αντίτυπο της τάξης των 100 μονάδων
βάσης στο pro forma δείκτη CETI σε
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο Πάμε στο
ολοκλήρωση

άγνωστο με βάρκα την ελπίδα Γιατί τέτοια
χαλαρότητα Πάντως ο Κουδούνης
στο συνέδριο της Capital Link
δήλωσε ικανοποιημένος για την επέν
δυσή μας στην Εθνική Ασφαλιστική
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Watsa τα μηνύματα και η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
μ

Επιβάλλεται ο ίδιος ο Γουάτσα να διαψεύσει τέτοιου είδους προθέσεις
Όσο κατανοητό κι αν είναι ότι αυτή η προοπτική θα του προσέφερε
τουλάχιστον ρεφάρισμα Αν επιζητεί όντως τη σταθερότητα του τραπεζικού
συστήματος πρέπει να το κάνει
Να μη σταθούμε όμως στον Γουάτσα σε ό,τι αφορά το μέγα στοίχημα των
JL
επενδύσεων στη χώρα
Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια καλή συγκυρία Οι τοποθετήσεις
όσα είχαν ζητήσει οι δανειστές
έστω και με αστερίσκους από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα με επώνυμες
Ο mr Fairfax που μέσα από συνδεομένες θυγατρικές αγοράζει διαρκώς
Eurobank στη χαμηλή τιμή που βρίσκεται η μετοχή της έχει υποστεί
δηλώσεις και με τα συμπεράσματα που βγήκαν από το πρόσφατο
Capital Link δίνουν ξεκάθαρη εικόνα ότι η Ελλάδα
πολλές απώλειες από τις επενδύσεις του
μπορεί να αποτελέσει επενδυτικό προορισμό
στην Ελλάδα Λογικό είναι να θέλει να ρε
Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά θα το
φάρει και σε ότι αφορά τη συμμετοχή του
Τι πρέπει να ξεκαθαρίσει
Το κλείσιμο της αξιολόγησης έστω κι
στη Eurobank
το αφεντικό της Fairfax
αν αφήσαμε πίσω πολλά προαπαιτούμενα το καλό
En αυτού πέρα από την αισιοδοξία του

JM

rI

σφαλώς και λογίζεται ως απόλυτο θετικό το γεγονός ότι ο Πρεμ
Γουάτσα με τις δηλώσεις του στο Bloomberg τις οποίες επι
κοινώνησε η Eurobank βλέπει καλύτερες μέρες για την Ελλά
δα Πιστεύει ότι εξαλείφθηκί το πολιτικό ρίσκο ότι ο κίνδυνος
εξόδου από το ευρώ είναι σχεδόν μηδενικός και χειροκροτεί
ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών έκαναν όλα

εκμεταλλευτούμε

Μπορούμε να προσεγγίσουμε

κλίμα για να βγούμε στις αγορές η ευκαιρία που μας
παρέχεται να βγούμε μπροστά με δεδομένη την επιθυμία
τους επενδυτές
μονόδρομο των δανειστών να ξεμπερδεύουν
με την Ελλάδα έστω κι θα υπάρξει αυστηρή
συνθέτουν την υπό προϋποθέσεις ευκαιρία Αρκούν όμως όλα αυτά
Η απάντηση είναι ναι
αν θέλουμε επενδύσεις μόνο με τη λογική των
Ο άνθρωπος έχει ρίξει 1,3 δισ δολάρια στην Ελλάδα η τρέχουσα αξία
distress ευκαιριών Αν περιοριστούμε στα κοράκια που επωφθαλμιούν να
των οποίων φτάνει τα 648 εκ δολάρια Eurobank Μυτιληναίος Praktiker
Grivalia Ασφαλιστική αγορά Επενδύσεις που μπορεί να του προσφέρουν
αγοράσουν φτηνά να αδράξουν την ευκαιρία για σούπερ κέρδη κ.λπ
Αν θέλουμε όμως πραγματικές και κυρίως παραγωγικές επενδύσεις ώστε
στο μέλλον και στον Μυτιληναίο και στα ακίνητα και στα ξενοδοχεία
Ο ίδιος δεν αποκάλυψε τον επενδυτικό του σχεδιασμό αλλά δυστυχώς
η Ελλάδα να μπορέσει να γυρίσει τον τρόχο και να σταθεί στα πόδια της δεν
δεν ρωτήθηκε προκειμένου να λάβει μια καθαρή θέση για τα σενάρια που
αρκεί μόνο το καλό κλίμα Ευκαιριακό
πάνε κι έρχονται και τον φέρουν κι αυτόν όπως κι άλλον ένα ξένο με
ή μη Χρειάζονται σχέδιο
κίνητρα υπερβάσεις φιλικό επι
γαλοεπενδυτή στις τράπεζες να κινούν τα νήματα ή έστω να προσδοκούν
oiN
στο ενδεχόμενο συγχώνευσης των τραπεζών για να δημιουργηθούν δύο
χειρηματικό περιβάλλον άλλη
κ
α
Ελλάδα
προσέγγιση στη φορολογία
dimitriadis@dealnews.gr
τραπεζικοί βραχίονες στην

για άρση των capital controls από τις άλλες
προσδοκίες μόνο το ότι αφήνει ανοικτό
το ενδεχόμενο να επενδύσει περαιτέρω
στη χώρα κάθε άλλο παρά απαρατήρητο περνάει

κηδεμονία
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Απαιτείται
ολοκλήρωση
της Αξιολόγησης
για την Ελλάδα πάνω
από to μέσο όρο αναμένουν οι

Ανάπτυξη
Çéves ayopés ta επόμενα χρόνια
υπό tov όρο ότι η εφαρμογή tou προ
γράμματ05 θα συνεχιστεί και θα επιστρέψει
η εμπιστοσύνη
Όμω αναδύεται τελικά η Ελλάδα
από την οικονομική ins καθίζηση Τα
πιο πρόσφατα στοιχεία ms εταιρίαε IHS
Markit για τον δείκτη ΡΜΙ των υπεύθυνων
αγορών στην Ελλάδα έδειξαν την
έκτη συνεχόμενη βελτίωση των συνθηκών
στη μεταποίηση με την αύξηση ins
απασχόλησα να παρουσιάζεται υψηλότερη
στα 18 χρόνια που
διεξάγεται η έρευνα ms

εταιρίας
Βέβαια τα καλά νέα
είχαν την αντανάκλαση
tous oris αποδόσεβ των
θετών κρατικών ομο
Του παννη
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
λόγων οι οποικμειώ
θηκανσιο4,3 από
πάνω από 7 στην αρχή ιου éious ενώ
ο ÄeiKins του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι
1

χα

αυξημένθ5 1 6 péras πλησιάζοντα5
επίπεδα που κυμαινόταν το 20 1 5

Ωστόσο

απαιτείται να ολοκληρωθεί
η αξιολόγηση και να

συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση ms εμπιστοσύνη στην ελληνική
Οικονομία για να υπάρξει σημαντική
ώθηση των επενδύσεων στη χώρα
Παράλληλα στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού στο forum για την Ελλάδα
που διοργάνωσε η Capital Link otn Νέα
Υόρκη το παρών έδωσαν πάνω από

1.350 συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολούθησαν
87 ομιλητές ενώ πραγματοποιήθηκαν
53 κατ ιδίαν συναντήσει
εκπροσώπων εισηγμένων αλλά και μη
1

εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων
Εκεί τονίστηκε neos οι enevôutés που

εξετάζουν την Ελλάδα βλέπουν μια
χώρα που κατάφερε να περιορίσει
το ρίσκο ins και αρχίζει να δείχνει

σημαντικά

σημάδια σταθεροποίηση5 προσφέ
povms αξία σε συγκεκριμένε κατηγο
pies επενδύσεων που δύσκολα εντοπίζονται
σε άλλε ανεπτυγμένε χώρε με
σκληρό νόμισμα

εξαιρετικά πιθανή έκδοση
επταετού5 ομολόγου κάπου
στα μέσα του πρώτου διμήνου
του 20 8 θα δοκιμάσει την αξιοπιστία
του σεναρίου ομαλοποίησα ms nopaas
ms Οι κο νομί as που υποστήριξε ο υπουρ
VÔS Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώ
los στην παρουσίαση που έκανε orous ξέ
vous επενδυτές στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο
του συνεδρίου ms Capital Link
Ταυτοχρόνου οι επενδυτέε που κατανοούν
DS δυναμικέε ms ελληνικέ avopâs
μπορούν να τοποθετηθούν αναμένοντα
περαιτέρω ανάκαμψη ins OiKOvopias

Η
1
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CAPITAL LINK

Ημέρα Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης
ΜΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του 19ου Ετήσιου
Capital Link Invest in Greece Forum το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία
με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική
εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος την Ημερα
Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα
καλώτος χτύπησε το Closing Bell το
της λήξης των εργασιών της Τρίτης
12 Δεκεμβρίου 2017 του Χρηματιστηρίου Το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανήρτησε
την ελληνική σημαία στη Wall Street και
εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να
τιμήσει αυτή τη μέρα
καμπανάκι
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ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ Ο ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
Εγώ άκουσα τον κ Κουδούνη να
λέει για ποιους λόγους είναι
για αυτήν την επένδυση
Κατά πρώτον είπε ότι κοίταξαν το
περιουσιακό στοιχείο που θα αγόραζαν
και δεύτερον την ελληνική
οικονομία και είναι ευχαριστημένοι
και από τις δύο πλευρές Ακούσατε
τον ίδιο τον κ Κουδούνη να το λέει
Τάδε έφη Ευκλείδης Τσακαλώτος
όταν ρωτήθηκε στη Νέα Υόρκη για
το μέλλον της εξαγοράς της Εθνικής
Ασφαλιστικής από την Εχίη Το ερώτημα
ετέθη με αφορμή την τοποθέτηση
του διευθύνοντος συμβούλου της
Calamos Investments Τζων Κουδούνη
κατά την ομιλία του στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο
οποίος δήλωσε ευχαριστημένος από
την επένδυση στην Ελλάδα
ευχαριστημένος

12. ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Publication: . . .ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO
Date: . . . . . . . .16/12/2017 Clipping Date: . . .16/12/2017
Page: . . . . . . . 1

ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόσω ολοταχώς

για την επόμενη
έκδοση ομολόγων
M0NEYPR0 2
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MONEYPRO

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Του ΠΟΡΓΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
pappge@hotmail.com

να αξιοποιήσει το
τρίμηνο παράθυρο μεταξύ
των δύο αξιολογήσεων
της τρίτης που

τελειώνει

τον Ιανουάριο
που

Ετοιμη
και της τέταρτης

αναμένεται τον Μάιο εμφανίζεται
η ελληνική πλευρά με τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι
η έκδοση ή οι εκδόσεις ομολόγου
θα είναι 3ετούς ή 7ετούς

Ολοταχώς για
έκδοση ομολόγου
ΘΑ ΕΧΕΙ 3 ΕΤΗ Ή 7 ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ

διάρκειας

Οπως παρατηρούν στο ΜΡ

01 ΕΠΑΦΕΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

αρμόδιες

πηγές αυτήν τη στιγμή
η Ελληνική Δημοκρατία βρίσκεται
στις αγορές με ΙΟετία οπότε
ως πιο καθαρή επιλογή κρίνεται
η έκδοση 3ετούς ή 7ετούς
ομολόγου Το κλίμα στις αγορές
τη δεδομένη στιγμή χαρακτηρίζεται
ως άκρως θετικό ειδικά μετά
την κατά γενική ομολογία επιτυχημένη
ανταλλαγή των 20 ομο
λόγων του PSI και είναι ενδεικτικό
ότι έπειτα από το ράλι των
αποδόσεων που ακολούθησε το
swap υπήρξαν πολλοί επενδυτές
που παραδέχθηκαν έστω εκ των
υστέρων ότι θα έπρεπε να
την ευκαιρία
Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας
η τιμή του 1 θετούς
από το 4,8 στο 4,2
δείχνοντας τάση ακόμα και να
σπάσει το φράγμα του 4
με την
απόδοσή του να παίζει πάνω
από το 95
ενώ ανάλογη εικόνα
καταγράφεται και στο 2ετές η
τιμή του οποίου έπεσε περίπου
μισή ποσοστιαία μονάδα και
κοντά στο 2
με
Εί
την απόδοσή του στο 103
αξιοποιήσουν

διασκεδάσει

από τα μπρος-πίσω σε μεγάλα
επενδυτικά projects αλλά και
να πείσει ότι δεν υπάρχει πρόθεση
αντιστροφής των δρομολογημένων

μεταρρυθμίσεων Πόσο
πειστικός ήταν Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι το κλίμα ήταν θετικό
αλλά δεν έγινε η παραμικρή
κίνηση καθώς οι ξένοι φαίνεται
να εστιάζουν σε δύο σημεία
Οπως αναφέρει ευρωπαϊκή πηγή
που ήταν παρούσα στο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link οι
ξένοι έδειξαν κατ αρχάς να
στο θέμα της αξιοπιστίας
Ζητούν σταθερότητα στις αποφάσεις
και τους απωθούν οι
μεταβολές οι εκπλήξεις
σημειώνει η ίδια πηγή συμπληρώνοντας
ότι το δεύτερο μείζον
ζήτημα για τους ξένους είναι οι
τράπεζες Πρέπει να είναι απολύτως
καθαρό ότι δεν θα χρειαστούν
νέα κεφάλαια τονίζει η
ίδια πηγή αναδεικνύοντας τον
Ιανουάριο ως τον πλέον καθοριστικό
μήνα γι αυτό χο θέμα
Τον πρώτο μήνα του 2018 θα
αποκαλυφθούν οι παραδοχές για
τα stress tests που θα ξεκινήσουν
τον Φεβρουάριο και όλοι κρατάνε
την ανάσα τους για το δυσμενές
σενάριο που θα υιοθετηθεί Αυτό
που ξεκαθαρίζουν αρμόδιες πηγές
είναι ότι αυτό το σενάριο δεν
θα αφορά μόνο τις ελληνικές τράπεζες
συμπληρώνοντας ότι παρά
τα μεγάλα προβλήματα λόγω των
κόκκινων δανείων είναι ορατή
με γυμνό μάτι η βελτίωση στην
εταιρική τους διακυβέρνηση
επιμένουν

ναι όλα καλά κι ωραία Προφανώς
όχι καθώς όπως παρατηρούν
έμπειροι αναλυτές αυτή η
εντυπωσιακή μείωση των spreads
δεν έχει αποτυπωθεί και στο
του Χρηματιστηρίου όπως
ταμπλό

ορίζει η οικονομική επιστήμη
που δείχνει σχεδόν μια ευθεία
γραμμή ακόμα και μετά το
πανηγύρι

που στήθηκε στις αγορές
λόγω του swap Πώς εξηγείται
αυτό Σύμφωνα με τον καθηγητή
του ΑΠθ Β Πολυμένη από τις
χαμηλές προσδοκώμενες αποδόσεις
λόγω υψηλής φορολόγησης

Οι ξένοι

παραμένουν

διστακτικοί

επιμένοντας στο
θέμα της αξιοπιστίας
ενώ περιμένουν
με αγωνία
τα αποτελέσματα
των stress tests

αλλά και αβεβαιότητας Κι αυτό
ακριβώς ήταν το αντικείμενο των
επαφών που είχε ο Ευ Τσακαλώ
τος στη Νέα Υόρκη μακριά από
τα φώτα της δημοσιότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες ο
στόχος των συναντήσεων που
είχε ο υπουργός Οικονομικών
με δυνατά ονόματα όπως η JP

Morgan και η Morgan Stanley
ήταν να ενημερώσει την επενδυτική
κοινότητα τόσο για τις έως
τώρα επιδόσεις της ελληνικής οι

υποχώρησε

διαπραγματεύεται

κονομίας όσο και για τον σχεδιασμό
της επόμενης ημέρας σε
μια προφανή προσπάθεια να
τις άσχημες εντυπώσεις

Εμπλοκή με το ταβάνι του χρέους
Και τι γίνεται με το παζάρι
για το χρέος που καλώς
εχόντων των πραγμάτων
θα ξεκινήσει αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της τρίτης

αξιολόγησης Οπως αναφέρουν
πληροφορίες και από
τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
υπάρχει ένα αγκαθάκι
ένα θεματάκι που πρέπει να

επιλυθεί πριν από τις επικείμενες
εκδόσεις ομολόγων το
ταβάνι του χρέους Στην
πραγματικότητα ακόμα και
στο ΔΝΤ που δημιούργησε
το πρόβλημα ψάχνονται να
βρουν πώς θα κάνουν bypass
στην οροφή των 325 δισ
ευρώ που σύμφωνα με
πληροφορίες μπήκε λόγω

της εμμονής κάποιου κατώτερου
στελέχους του Ταμείου
Μπορεί αυτό το πρόβλημα να
μπλοκάρει τον σχεδιασμό για
την άντληση νέου χρήματος
από τις αγορές Η εκτίμηση
είναι πως όχι αλλά όλοι
περιμένουν τι θα αποφανθεί
το Δ.Σ του ΔΝΤ πριν από τα
μέσα του 201 8

συνεχείς
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ελληνικό 1 0ciés
και οι ξένοι επενδιπέε

Τα ρεκόρ στο

ΣΥΝ ΕΧΩΣ οπάνε τα ρεκόρ οι επιδόσειςτου ελληνικού ιοετούς ομολόγου
μετοκόστοςδανεισμούτηςελληνικήςκυβέρνησηςνα έχειμειωθείπάνω
από 40 από τις αρχές του έτους Αυτή την εβδομάδα βρέθηκε ακόμα
και κάτω από τα επίπεδα του 4.2
στσ οποία δεν είχε πατήσει εδω
και μια δεκαετία Η εντυπωσιακή βελτίωση στην αγορά ομολόγων που
τροφοδότησε η εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των 5 νέων ομολόγων
που προέκυψαν από το swap συνεχίζεται προσφέροντας στους ελληνικούς
τίτλους ένα ράλι το οποίο διευκολύνει σημαντικά τα σχέδια της
κυβέρνησηςγια νέα έξοδο στις αγορέςτο αμέσως επόμενο διάστημα Η
βελτίωση του κλίματοςγύρω από την Ελλάδα έχει ήδη προσελκύσει πιο
μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως η Pimco και η Schröders
Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή την εβδομάδα ο Philip Brown της
Citigroup στην ομιλία στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Capita Link στη
Νέα Υόρκη τόνισε ότι η αγορά των ελληνικών ομολόγων αποτελεί το
αστέρι των αποδόσεων το 2017
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ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

αβεβαιότητες
ΚΑΙ ΠΡρώΟΚΙΕΣ

Ä

ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΜΕΤΑ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΦΩΤΙΑ
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Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Αβεβαιότητες και προσδοκίες
τα σενάρια για το τι θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του προγράμματος
του ESM τον Αύγουστο του 2018
Φ Όλα

Ανάκαμψη κακή
εικόνα των επενδύσεων
αλλά και κίνδυνοι εντός
κι εκτός συνόρων
ο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι

π οικονομία αρχίζει

τελικά να ανακάμπτει

από την κατάρρευση της

το ΑΕΠ

αυξήθηκε

για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σημειώνοντας
τη μεγαλύτερη περίοδο σταθερής ανάπτυξης
από το 2006 Η βελτίωση οφειλόταν σε
μεγάλο βαθμό στο καθαρό εμπόριο ιδιαίτερα στον
τουρισμό Αλλά σύμφωνα με σχετική ανάλυση της
Capital Economies η εγχώρια οικονομία παραμένει
πολύ αδύναμη Και η εικόνα των επενδύσεων
είναι πολύ κακή Στο γ τρίμηνο οι επενδύσεις ήταν
70 χαμηλότερες από το 2007
Σχετικά με τη συρρίκνωση των επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου κατά 8,5 ετησίως στο γ τρίμηνο
καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η καθυστέρηση
στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων που παρατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο
του 2017 υστέρηση εκταμιεύσεων της τάξης του
1,1 του τριμηνιαίου ΑΕΠ συγκριτικά με το αντί
στουτο τρίμηνο του 2016 που αντιστοιχεί σε μείωση
10 των συνολικών επενδύσεων στο συγκεκριμένο
τρίμηνο Από κει και πέρα η δημοστονο
μική πρόοδος ήταν εντυπωστακή καθώς το πρωτογενές
πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2016
ξεπέρασε κατά πολύ το στόχο που είχε τεθεί στο
πρόγραμμα διάσωσης Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί

να πρέπει να διατηρήσει μεγάλα πρωτογενή
πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια γεγονός που
θα απαιτήσει περαιτέρω σημαντικά μέτρα λιτότητας
Μακροπρόθεσμα τώρα η επιτυχής έξοδος της
Ελλάδας από την κρίση θα εξαρτηθεί από τρεις
κρίστμους παράγοντες τη συνεχιζόμενη δέσμευση
για δημοστονομική σύνεση και διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις

σε συνεργασία με την EE

την

ομαλοποίηση

του τραπεζικού τομέα μέσω της μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την χαλάρωση
των capital controls και την πολιτική
σε συνδυασμό με μια σταθερή στάση
δημοστονομικής πολιτικής χα οποία θα προωθήσουν
τπν περαιτέρω ανάκαμψη της εμπιστοσύνης
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων Θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη λοιπόν και τους τυχόν
κινδύνους που μπορεί να συμπιέσουν προς τα
κάτω τις οικονομικές επιδόσεις εντός του 201 7 το
2018 και μετά
σταθερότητα

Σε αυτούς τους κινδύνους περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μη επίτευξης πρωτογενών
πλεονασμάτων 3,5 του ΑΕΠ το 2018
και μετά ως το 2022 π κατάσταοπ χων τραπεζών
κόκκινα δάνεια οι κεφαλαιακοί έλεγχοι ο κίνδυνος
μπ επίτευξης των ετσπρακτικών στόχων από

τη φορολογία λόγω των υψηλών φορολογικών
συντελεστών Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν εσωτερικές
και εξωτερικές αιτίες Στις εσωχερικές πηγές
μπορούμε να αναφέρουμε μεταξύ άλλων
την πιθανή μεταρρυθμιστική κόπωση και καθυστέρηση
κινδύνων

στην εφαρμογή κρίστμων παρεμβάσεων
και άλλα πιεστικά προβλήματα που ενδεχομένως
προκύψουν αυξάνοντας το συστημικό κίνδυνο
στην ελληνική οικονομία άρα και τους όρους
δανεισμού κ.ά Υπάρχουν καθυστερήσεις σε σειρά

δομικών αλλαγών με εμφανέστερες τις τριβές γύρω
από τις ιδιωτικοποιήσεις τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια τη Δπμόστα Διοίκπση το ρυθμιστικό
σύστημα των αγορών υηπρεστών και εργασίας

Γράφει ο Enùpos Σι α θα κ ns

γνωστόν το τρίτο πρόγραμμα
προσαρμογής τελειώνει
τον Αύγουστο 2018 0 γενικός
στόχος της κυβέρνησης είναι
να πετύχει καθαρή έξοδο στις
αγορές δηλαδή να εξυπηρετεί
τα δάνεια της χώρας χωρίς
τη διακρατική βοήθεια του ΕΜΣ και οριακά του
ΔΝΤ Πρόκειται γτα έναν θεμιτό στόχο γιατί αν
επιτευχθεί θα έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων
το τέλος της αυστηρής και σε βάθος εποπτείας
που συνοδεύει τα μνημόνια ενώ θα ανοίξει
και τον δρόμο για ελάφρυνση του
χρέους
Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση
όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση
του Γραφείου Προϋπολογισμού της
Βουλής Και ποιος δεν θα συμφωνούσε
άραγε με μια τέτοια εξέλιξη Το ζήτημα
όμως είναι ότι η έξοδος στις αγορές δεν
σπμαίνει είσοδο σε μια κατάσταση χωρίς
δημοσιονομικούς και άλλους περιορισμούς
Η Ελλάδα ακόμα και αν όλα πάνε
καλά θα υπάγεται στους ισχύοντες
τα
για
κράτη-μέλη περιορισμούς της
δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε
και ειδικά της Ευρωζώνης
Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού
τπς Βουλής η οικονομική διακυβέρνηση
της Ε.Ε και ακόμη περισσότερο
χπς Ευρωζώνης Δημοσιονομικό Σύμφωνο
γενικά και σπμαντικά τη δημοσιονομική
κυριαρχία των κρατών-μελών της Συγκροτούν
ένα περιβάλλον αυξημένης αμοιβαίας εποπτείας
που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις Εκτός τούτου
οι χώρες που ολοκλήρωσαν αντίστοιχα
προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής
συνέχισαν να αποτελούν αντικείμενο οικονομικής
παρακολούθπσπς βλέπε ενδεικτικά τις
Post-Programme Surveillance Reports

Ως

περιορίζουν

τακτικές

Η δημοσιονομική
πορεία της χώρας
η κατάσταση ΠΚ

οικονομίας και
οι κίνδυνοι σιον
δρόμο για την
επιστροφή οτην
κανονικότητα

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τπν Πορτογαλία
Ακόμα λοιπόν και μια καθαρή έξοδος στις
αγορές δεν συνεπάγεται και έξοδο από κάθε
επιτήρηση Επίσης η χώρα έχει δεσμευθεί σε
σειρά συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων
για τα χρόνια μετά το 2018 δηλαδή μέτρα στο
ασφαλιστικό σύστημα το 2019 και στη φορολογία
το 2020 συνολικά της τάξης του 2 ΑΕΠ
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πρωτογενών
πλεονασμάτων 3,5 ΑΕΠ Στη συνέχεια
η χώρα θα πρέπει να διατηρήσει υψηλά και
μάλλον ανέφικτα πρωτογενή πλεονάσματα της
τάξης του 2 μέχρι το 2060
Βεβαίως όπως σημειώνει το Γραφείο
Προϋπολογισμού της Βουλής
μπορεί να διευρυνθεί ο λεγόμενος
δπμοσιονομικός χώρος ουσιαστικά
δηλαδή να χαλαρώσει η περ οριστική
πολιτική προσαρμογής αν αναθεωρηθούν
οι δεσμεύσεις για πρωτογενή
πλεονάσματα αλλά αυτό δεν είναι
διόλου βέβαιο Τέλος η πλήρης έξοδος
στις αγορές αν επιτευχθεί θα έχει
κόστος το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί
από τη στάση του ΔΝΤ αν δηλαδή
θα συμμετάσχει ως τότε στο
ελληνικό πρόγραμμα ή αν θα
χωρίς θόρυβο και των
θεσμών μέσω κυρίως
της ελάφρυνσης στην εξυπηρέτηση
του χρέους
αποχωρήσει

ευρωπαϊκών

Staff level συμφωνία
Προς το παρόν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα
στην κυβέρνηση και στους δανειστές έχουν πλέον
καταλήξει σε συμφωνία σε staff level και έτσι
ανοίγει ο δρόμος για την επιτυχή ολοκλήρωση
της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας
Ιανουαρίου Ειδικότερα και σύμφωνα με σχετική
ανάλυση της Eurasia Group υπάρχει συμφωνία
μεταξύ της τρόικας και της κυβέρνησης
σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ες>αρμόσει
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για ίο μεταμνημονιακό πλαίσιο
Η ενισχυμένη

εποπτεία
και ίο χρέος

με ης αναλύσεις που
έχουν δει τελευταία to φως της
Σύμφωνα
δημοσιότητας η ενισχυμένη
εποπτεία παραμένει το πιο πιθανό
πλαίσιο μετά το πρόγραμμα για την
Ελλάδα Σε αυτό το πλαίσιο το καρώτο
για μεταρρυθμίσεις θα είναι η συνεχιζόμενη
ελάφρυνση του χρέους παρόλο
που ο τελικός σχεδιασμός θα εξαρτηθεί
από τις συζητήσεις για το χρέος
το επόμενο έτος Η Ε.Ε δήλωσε ότι η
ελάφρυνση του χρέους θα συζητηθεί
μετά την τέταρτη και τελική αξιολόγηση
του τρίτου προγράμματος διάσωσης
πιθανότατα στο δεύτερο εξάμηνο του
2018 Αλλά έχουν συμφωνήσει μόνο
ότι μπορούν να παραχωρηθούν πρόσθετες
επιμηκύνσεις ή ελαφρύνσεις
τόκων εάν χρειαστεί
Μια τελική απόφαση νια το πλαίσιο
μετά το πρόγραμμα θα γίνει επίσης
αργότερα το επόμενο έτος και θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση
της Ελλάδας στις αγορές όσο
πλησιάζει ο Αύγουστος Η εντυπωσια
δημοσιονομική της εξυγίανση πέ
οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Γψια οικονομική ανάκαμι
αν να έχει κάποια ι
χρηματοπιστωτικές
απόδοση των ΙΟετών
θηκε κάτω από 59ΐ
από το 2009
Erne
μεσοτι

μεγάλο βαθμό να καλυφθούν από to
cash buffer hou έχει ήδη συγκεντρωθεί
Αλλά έξοδος δεν θα είναι καθαρή
ϊά^ρρ-νός ότι οι πιστωτές ιης Ε.Ε
εξακολουθούν να κατέχουν το 80 του
χρεους~§ης Ελλάδας σημαίνει ότι θα
fvouv στη συνέχιση της λιτότητας
και των μεταρρυθμίσεων προσπαθώντας
να μεγιστοποιήσουν τπν πιθανό
τπτα να πάρουν πίσω αυτά που δάνεισαν
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο
τπς Deutsche Bank η πλειοψηφία των
κρίσιμων αποφάσεων είναι πιθανό να
λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2018
Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που συνδέονται
με τπν έξοδο της Ελλάδα
Πρώτον οι ρυθμίσεις χρηματοδότη

η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος
περίπου το 30 ίων 110 προηγούμενων
ενεργειών έχουν ολοκληρωθεί 82 ηροαηαιτού
μενα-κλειδιά θα χρειαστεί να εφαρμοστούν στην
επόμενη αξιολόγησπ ιον Μάιο και τον Ιούνιο
Η συμφωνία της κυβέρνησης σχετικά με αυιό
το επικαιροποιημένο μνημόνιο καθιστά πιο
ότι το Eurogroup θα δώσει το πράσινο φως
για την επόμενη δόση του ESM στις 22 Ιανουαρίου
με την εκταμίευση να είναι πιθανή στις
αρχές Φεβρουαρίου
Το ποσό θα ανέρχεται σε περίπου 5 δισ ευρώ
Με βάση πάντα τπν ανάλυση της Eurasia Group
π κυβέρνηση με το να επιταχύνει την αξιολόγηση
υπολογίζει ότι αυτό θα διευκολύνει μια καθαρή
έξοδο για δύο λόγους
Πρώτον μια επιτυχπμένπ αξιολόγηση θα στείλει
ένα θετικό μήνυμα στις κεφαλαιαγορές και
θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει
περισσότερα χρήματα για να δημιουργήσει ένα
μεγαλύτερο cash buffer μέχρι ίο επόμενο
Δεύτερον θα δημιουργήσει ένα πιο θε¬
πιθανό

Αύγουστο

τικό πολιτικό περιβάλλον στο οποίο θα
σύνθετες συζητήσεις για την
ελάφρυνση του χρέους και την επόμενπ ημέρα
τπς Ελλάδας μετά το τέλος του προγράμματος
αυξάνοντας την πιθανότητα καλύτερου αποτελέσματος
και για τα δύο
Ωστόσο π πορεία αυτή έχει αρκετές δυσκολίες
να αντιμετωπίσει Κατ αρχάς εξακολουθούν
να υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες σε θέματα
που θα καθορίσουν τελικά τις επιδόσεις ανεξαρτήτως
στόχων και προσδοκιών Δεν έχει αποκατασταθεί
ακόμη η εμπιστοσύνη της οικονομίας
από τπν οποία εξαρτώνται οι πραγματικά παραγωγικές
πραγματοποιηθούν

επενδύσεις

ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να
χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις στην
οικονομία εξακολουθεί να περιορίζεται από τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια Ορισμένες μεταρρυθμίσεις
υλοποιούνται αλλά γενικά διαπιστώ
νεταιβραδύτπτα Επιπλέον κρίσιμες αποφάσεις
έχουν μετατεθεί για το 2018 Από τις δπμοσιο
νομικές επιδόσεις ως τότε θα εξαρτπθεί αν θα
Η

σης μετά το πρόγραμμα Δεδομένων
των πολύ χαμπλών αναγκών και τους
πολιτικούς στόχους που αναφέρθηκαν
παραπάνω είναι εξαιρετικά απίθανο
να συμφωνηθεί ένα νέο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα Η συζήτηση θα επικεντρωθεί
στη δυνατότητα καθαρής ή
υποβοηθούμενης εξόδου Το πρώτο
θα συνεπαγόταν τη λήξη του προγράμματος
τον Αύγουστο του 2018 χωρίς
χρηματοδότηση Η ήπια παρακολούθηση
θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του
μετά-το-πρόγραμμα ελέγχου του ESM
Μια υποβοηθούμενη έξοδος θα
προσφέρει στην Ελλάδα προλππτική
χρπματοδότπση μέσω μιας πιστωτικής
γραμμής του ESM Αυτό θα απαιτούσε
την υπογραφή ενός νέου μνημονίου
μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων που
θα περιελάμβανε όρους πολιτικής.Πριν
από την έξοδο θα πρέπει να ληφθούν
σημαντικές αποφάσεις τόσο σχετικά με
τη δημοσιονομική πολιτική όσο και
την ελάφρυνση του χρέους Σχετικά με
τη δημοσιονομική πολιτική η κυβέρ
δεσμευτεί ήδπ σε μεγάλες
ιξ στις συντάξεις και αύξηση
σλογίας για το 2019 και το
τίστοιχα 2 του ΑΕΠ
έξοδος συνεργασίας την
περιγράφει στην ανάλυση της η
che Bank θα περιλαμβάνει αμοι
ία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και
Ευρώπης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
μετά τον Αύγουστο του 2018 Η
ελληνική πλευρά είναι πιθανό να απαιτήσει
μια έξοδο που αποφεύγει όρους
πολιτικής μέσω ενός νέου μνημονίου
δηλαδή χωρίς πιστωτική γραμμή
ESM).0i Ευρωπαίοι είναι πιθανό να
απαιτήσουν τα διατήρηση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας αν και με μεγαλύτερο
περιθώριο ελιγμών που
σήμερα στο πλαίσιο του
που έχει εγκριθεί από το
ΔΝΤ Ελλείψει πιστωτικής γραμμής
ESM η παροχή μέτριων και σταδιακών
μέτρων ελάφρυνσης του χρέους με τον
όρο ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει τη
δημοσιονομική πειθαρχία και που θα
εξαρτώνται από την ανάπτυξη είναι
πιθανό να παρέχουν τον μηχανισμό
κλείδι για το μεσοπρόθεσμο διάστημα
προβλέπεται

προγράμματος

χρειασθούν νέα μέτρα το 2018 και αν θα ενερ
γοποιπθούν νωρίτερα τα προβλεπόμενα για το
2019 2020 μέτρα
Είναι ενδεικτικά έξαλλου τα όσα ανέφερε ο
επικεφαλής τπς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
ομάδα των θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο στο 19ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που
διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη Στην
ουσία προειδοποίπσε ότι ο δρόμος των
είναι μακρύς και ότι σε καμμία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρπθεί ότι π προσπάθεια
αναμόρφωσης τπς ελληνικής οικονομίας θα
ολοκληρωθεί με την προβλεπόμενπ λήξπ του
προγράμματος τον Αύγουστο του 2018
Κατά τους δανειστές μια βιώσιμα οικονομική
ανάκαμψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρμογής
των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά
ακόμα χρόνια σε τομείς όπως το φορολογικό
σύστημα στα μέτρα που καθιστούν την Ελλάδα
έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και
στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό τπς δπμό
σιας διοίκησπς
μεταρρυθμίσεων
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Κολλημένες επενδύσεις μισού δισ ευρώ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΑΚΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟ

Με

μειδίαμα αντιμετώπισε η
αγορά το επενδυτικό
που απηύθυνε o

ελληνική

προσκλητήριο

πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο του
9ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum Και αυτό επειδή έτοιμες επενδύσεις
συνολικής αξίας της τάξης του μισού
1

δισεκατομμυρίου

ευρώ παραμένουν στα

γρανάζια

της γραφειοκρατίας τη στιγμή που θα
ήταν εφικτό να ξεκινήσουν άμεσα

Στο συρτάρι
Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του

εμπορικού

κέντρου Golden Hall παραμένει στο στά¬

διο της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων
παρότι η Lamda Development επελέγη πριν
από τέσσερα χρόνια έχοντας διαθέσει κεφάλαια
8 εκατ ευρώ για την επικαρπία επί του

Μακέτα παραμένει και η μικτής χρήσης ανάπτυξη
Cambas Project που περιλαμβάνει γραφεία

δικαιώματος αποκλειστικής αξιοποίησης χρήσης
διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου
του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης
IBC για 90 χρόνια Πρόκειται για
μια επένδυση της τάξεως των 25 εκατ ευρώ
που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη
προορισμό στην Αθήνα για τους κατοίκους της

επένδυση ύψους 220 εκατ ευρώ που σχεδιάζει
η εταιρεία ανάπτυξης REDS στην έκταση
του παλιού οινοποιείου Καμπά στην Κάντζα
βρίσκεται σε αδειοδοτικό μαραθώνιο δίχως
τέλος από το 2006
Είναι ενδεικτικό ότι το Κεντρικό Συμβούλιο
Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων
ΚΕΣΥΠΟΘΑ δεν έχει εκδώσει τη γνω
μοδότησή του για το σχέδιο προεδρικού
για την πολεοδόμηση της περιοχής
καθώς ο φάκελος του έργου δεν έχει καν
στο αρμόδιο ΚΕΣΥΠΟΘΑ με το αίτημα

1

αλλά και για τους τουρίστες ανέφερε πρόσφατα
ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda
Development Οδυσσέας Αθανασίου στο
συνέδριο για την ελληνική οικονομία του
Ελληνοαμερικανικού

Επιμελητηρίου

να έχει υποβληθεί στο υπουργείο Περιβάλλο
ντος από τον Δεκέμβριο του 20 4
1

υψηλών προδιαγραφών με χώρους εμπορίου
αναψυχής και πολιτισμού στην Κάντζα Η

διατάγματος

εισαχθεί

ο

εμπορικός πολυχώρος

Academy Gardens προϋπολογισμού
300 εκατ ευρώ προχωρά
με την αισιοδοξία που εξέφρασε τον Οκτώβριο
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώρ γος
Σταθάκης ότι το έργο θα προχωρήσει vc

Ούτε

παραμένει

ôixcos αντίκρισμα Πα να ξεκινήσει το

έργο πρέπει ο κ Σταθάκος να υπογράψει το
Προεδρικό Διάταγμα με tous ôpous δόμησος
του έργου κάτι που écjs σήμερα δεν έχει πράξει
Ολα αυτά όταν τον περασμένο Μάιο το
ΚΥΣΟΙΠ με ανακοίνωσή του έδινε το πράσινο
pu)s στην επένδυση
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ΔΕΗ

ΕΛΠΕ

Αναζητούν διεθνείβ

συνεργασίεε
μέσω Η ΠΑ
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ΕΛΠΕ Αναζητούν διεθνείβ
συνεργασίεβ μέσω ΗΠΑ

ΔΕΗ

Επενδυτές και στρατηγικά συνεργασίες ανακτούν στις ΗΠΑ τόσο
η ΔΕΗ όσο και τα Ελληνικό Πετρέλαια Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Επιχείρησης Μ α ν Πα να γιωτά κη βρέθηκε τις
προηγούμενες

ημέρες στις ΗΠΑ και μίλησε στο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη έχοντας μάλιστα
επαφές με διεθνή επενδυτικό funcfe Ο επικεφαλής της Επιχείρησης
έκανε λόγο για προκλήσεις στο ενεργειακό μέτωπο και την κλιματική
αλλαγή αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΔΕΗ προκειμένου
να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική αναζητώντας μάλιστα
συνεργασίες για την ηλεκτρική ενέργεια την ηλεκτροκίνηση κ.ά Η
επιχείρηση προχωρά στη διαδικασία διαμόρφωσης του στρατηγικού
της σχεδίου που έχει ως κύριο στόχο να εξελιχθεί σε leader στην περι
φεριακή αγορά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου Επίσης προανήγγειλε
την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής μέσω και της εγκατάστασης
έξυπνων μετρητών Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος
των Ελληνικών Πετρελαίων Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήμανε
τις θετικές προοπτικές που ανακύπτουν από τα επενδυτικά έργα σε
αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υπό κατασκευή ή υπό εξέταση
TAP ελληνοβουλγαρικός ελληνοϊταλικός καθώς και από την
του αποθηκευτικού και διαμετακομιστικού δυναμικού του
αναβάθμιση

σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας Ο κ Στεργιούλης
ανέφερε ότι υπάρχει αναθέρμανση του ενδιαφέροντος στον
της
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό
τομέα
χώρο που εστιάζει σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές του Ιονίου και
της Κρήτης Μάλιστα τόνισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακή
πύλη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
της ενεργειακής σταθερότητας της EE
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Προσκλητήριο
για ενέργεια

επενδύσει

®
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για
πενδυσεις
κάλεσμα από
την άλλη πλευρά
Επενδυτικό
του Ατλαντικού αλλά
ελληνικά χείλη απευθύνθηκε
προ ημερών από το βήμα
του 19ου Συνεδρίου
Capital Link που διεξήχθη
στην Νέα Υόρκη. Μεταξύ αυτών
και ο CEO της ΕΛ.ΠΕ.,
Γρηγόρης Στεργιούλης, ο
οποίος αξιολογώντας ως
τις επενδυτικές
που παρουσιάζονται
στον ελληνικό ενεργειακό
κλάδο, εξέφρασε την άποψη
ότι ο τομέας της Ενέργειας
μπορεί να γίνει το εφαλτήριο
για την δυναμική επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας.

από

σημαντικές

ευκαιρίες

εισόδου

υπογράμμισε

Σύμφωνα με τον κ. Σιεργιούλη, η κατασκευή των

πολυσύνθετα

συγκεκριμένων

έργων θα συμβάλει

περιοχή

κατασκευή,

αναδείξει

από χώρες εκτός

Ε.Ε. (Trans Adriatic, Ionian
Adriatic, East Med,

Poseidon), καθώς και αγωγούς
διασύνδεσης μεταξύ
κρατών εντός της Ε.Ε
(IGB, IBR, ΙΤΒ, IBS, IRH).
Μ Διασύνδεση των Δικτύων
Μεταφοράς Ηλεκτρικής
μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και
Ενέργειας

στην διαφοροποίηση
και στην ασφάλεια των πηγών
εφοδιασμού, θα καταστήσει
την ΝΑ Ευρώπη ως
μία ενεργειακά ασφαλή
ενώ ταυτόχρονα θα
και την Ελλάδα ως
μείζονα ενεργειακό κόμβο
για την ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην αναμενόμενη εκτίναξη
των επενδύσεων για δημιουργία
μονάδων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, αλλά
και στις «σοβαρές προοπτικές
περιοχή,

διερεύνησης,

όμορων

Επισημαίνοντας ότι τα
ΕΛ.ΠΕ. έχουν όχι μόνο την
βούληση αλλά και τα εχέγγυα
να πρωταγωνιστήσουν στην
εθνική προσπάθεια να καταστεί
η Ελλάδα σημαντικός

►Μ Χρήση παλαιών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων, καθώς
και αξιοποίηση πλωτών
μονάδων αποθήκευσης και
επαναεριοποίηοης (FSRU).

διαμετακομιστικός κόμβος
και αναβαθμισμένη πύλη
ενεργειακών προϊόντων
προς τις χώρες της
Ε.Ε., ο Γρ. Σχεργιοΰλης
τις θετικές προο
πτικές που επιφέρουν τα
ενεργειακά
projects που έχουν δρομολο
γηθεί για την ευρύτερη
τής ΝΑ Ευρώπης και
αφορούν:
►W Αγωγούς για την μεταφορά
ΦΑ, που είναι είτε υπό
είτε σε φάση

μεταξύ όμορων κρατών
της Ε.Ε.
►W Κατασκευή νέων Αποθηκευτικών
Χώρων για LNG σε
Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία,
Κροατία.
η Αναβάθμιση του αποθηκευτικού
και διαμετακομιστικού
δυναμικού της Ρεβυθούσας.
εντός

ανακάλυψης κοιτασμάτων
στον ελλαδικό
υδρογονανθράκων
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λ

κάνοντας λόγο για εξέλιξη
που εάν επιβεβαιωθεί θα
στρατηγικά τον
γεωπολιτικό ρόλο της χώρας ε
νώ θα συμβάλει καθοριστικά
στις αναπτυξιακές προοπτικές
και στην ενίσχυση της ενεργεία
κής της ασφάλειας
Ο κ Σιεργιούλης παρουσίασε
τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ κατά την τελευταία
χώρο

ισχυροποιήσει

τριετία με τα αναμενόμενα

EBITDA για το 20 1 7 να ξεπερνούν
τα 800 εκατ ευρώ και την
συνολική παραγωγή να κινείται
σε ιστορικά υψηλά αναφέρθηκε
στην διαρκή βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας του Ομίλου
στους τομείς πετρελαίου και
στην ενίσχυση των
συνεργασιών του με κρατικούς
φορείς πετρελαίου και μεγάλες
διεθνείς εταιρείες στην ανάπτυ¬
πετροχημικών

ξη των συμμετοχών που διαθέτει
στους κλάδους Φυσικού Αερίου
Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας καθώς
και στην υλοποίηση προγραμμάτων
για την διαρκή ενσωμάτωση
καινούργιων τεχνολογιών
και την διάχυση της νέας τεχνογνωσίας
στο πλαίσιο του συντελούμενου

ενεργειακού μετασχηματισμού

Ν.ΤΣ
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Εδώ Ελλάς

Απλά ερωτήματα για την Ελλάδα ως «γη της ευκαιρίας»
Και, ας πούμε, πως
ενδιαφέρον για
συγκεκριμένα επενδυτικά
εκδηλώνουν

προγράμματα, που σιγοψιθυρίζονται
εδώ κι έναν χρόνο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ
george.kraloglou@capital.gr /y

As

πούμε ότι οι
επενδύτες του

Invest in Greece,
που έγινε τις προάλλες στη
Νέα Υόρκη, πήραν στα σοβαρά
τις προσκλήσεις του
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη «γη της ευκαιρίας»
και μας έρχονται σε ομάδες.

Να φωτίσουμε μόνο 4
από αιπά (που σηκώνουν
συζήτηση), καθώς Κινέζοι,
Γερμανοί και Καναδοί επενδυτές
τα έχουν σκαλίσει και
στους ομίλους τους και με
αρμόδιους κυβερνητικούς
παράγοντες.
Το μεγαλύτερο είναι να
μετατραπεί η ναυππγοεπισκευαστική βάση Ελευσίνας
σε κέντρο εξυπηρέτησης
της διεθνούς ναυπηγικής
και σε σταθμό
με αντίστοιχα ευβιομηχανίας

διασύνδεσης

Τι έχει αλλάξει
/; τι Θα αλλάξει
στην Ελλάδα τον

2θΐ8ώστενα

είναι να αναδιαρθρώσουν
την παραγωγή νικελίου στην
Ελλάδα, με βάση την
της ΛΑΡΚΟ,
βάζοντας στόχο τον ρόλο
παραγωγού στην
αποκρατικοποίηση

βασικού

κινηθούν μεγάλες
επενδύσεις
ρωπαϊκά κέντρα.
Άλλο, ιδίων περίπου
είναι να διευρύνουν
τον κύκλο αξιοποίησης
του ελληνικού βωξίτη,
με στόχο να μετατρέψουν
την Ελλάδα σε μεγαλύτερο
διαστάσεων,

κέντρο παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.

Τρίτο, επίαπς γιγαντιαίο,

Ευρώπη.

Και, τέταρτο, να γίνουν
περιοχές Καβάλας
- Αλεξανδρούπολης κολοσσιαίο
ενεργειακό κέντρο των
Βαλκανίων, με πρωταγωνιστικό
ρόλο και στην ενεργειακή

παραλιακές

τροφοδοσία της Βορείου
Ελλάδας σε μια πραγματική
φάση ανάπτυξης.
Τα προγράμματα αυτά, ως
σκέψεις και επενδυτικοί
ούτε τυχαία είναι
ούτε πρόχειρα/Εχουν
προβληματισμοί,

μπει στο τραπέζι και έχουν

μείνει εκεί γιατί και πολιτικά
και οικονομικά η Ελλάδα
δεν μπορεί να σηκώσει
το βάρος τους με τις παθογένειες
που περιβάλλουν την
οικονομία και με την ασχετοσύνη
της δημόσιας διοίκησης
σε τέτοια επίπεδα επενδυτικής

στρατηγικής.

Και εδώ ακριβώς μπαίνουν
τα ερωτήματα. Τι έχει
αλλάξει στην Ελλάδα του
20 1 7 ή τι θα αλλάξει στην
Ελλάδα του 2018 ώστε να
ανακινηθούν όχι άλλες
επενδύσεις, αλλά αυτές
οι συγκεκριμένες που
μεγάλες

περιγράψαμε.

Τι θα συμβεί στην Ελλά¬

δα του Αλέξη Τσίπρα ή
των διαδόχων του (σε
εκλογών) ώστε το
κράτος να αντιδράσει άμεσα
και θετικά, καλωσορίζοντας
θετικά και (κυρίως)
περίπτωση

με αποτελεσματικότητα
μορφής επενδύσεις
χωρίς να μπλέξουμε με τον
κομματικό δασολόγο, τον
βαλτό περιβαλλοντολόγο ή
τον μονίμως αρνητικό
τέτοιας

αρχαιολόγο.

Όσο δεν είμαστε σε
θέση να δώσουμε απαντήσεις
στα ερωτήματα αυτά,
ας μην ονειρευόμαστε την
Ελλάδα ως «γη της ευκαιρίας».
Είτε μέσα είτε έξω
από τα Μνημόνια.
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ΑΠΟ ΜΕΡΚΕΛ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ ΝΤΡΑΓΚΙ

Tpinflôs
μποναμάβ

σεΤσίπρα

• Στήριξη στον πρωθυπουργό από Βόννη ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για αναστροφή του κήίμαιοε
•Ρύθμιση xpéous άρση των capital controls και έξοδο
mis ayopés τα δώρα των τριών μάγων αμέσωβ μετά το νέο éios

ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΔΟ
♦ Σελ 4 6 8 14-15
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΜΑΓΩΝ

Εάν λάβουμε υπόψη pas τη χριστιανική παράδοση τέτοιες
μέρες πριν από περίπου 2.017 χρόνια τρεις μάγοι

ξεκινούσαν από τα βάθη της Ανατολής με προορισμό
την κτηνοτροφική επαρχία της Βηθλεέμ έχοντας ως μόνο
οδηγό το λαμπρότερο άστρο του ουράνιου θόλου
Αυτό που επιζητούσαν ήταν να αντικρίσουν το θείο
βρέφος και να προσκυνήσουν σεπτά μπροστά του
τρία συμβολικά δώρα χρυσό λιβάνι και
σμύρνα

εναποθέτοντας

του Γιώργου Σαρρή

πουργός περιμένει να εκκινήσει το συντομότερο δυνατό
εντός του επομένου έτους η συζήτηση για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους και σίγουρα πριν από τις 20 Αυγούστου
2018 όταν και ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής το γνωστό σε όλους μας

μνημόνιο
Πα να συμβεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να σχηματιστεί
στη Γερμανία κυβέρνηση Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η
προ ημερών πρωτοβουλία του κ Τσίπρα να παροτρύνει τον
επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος SPD να
συνεργαστεί με τους Χριστιανοδημοκράτες CDU της Μέρκελ
Άλλωστε από το Μαξίμου εκτιμούν ότι το σκέλος της
συζήτησης για τη ρύθμιση του χρέους δεν θα απαιτήσει μεγάλη
χρονική διάρκεια αφού το γενικό πλαίσιο έχει ήδη
στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου τουτέστιν οι
χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου το ποσό
των χρημάτων που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση του
χρέους δηλαδή δεν θα ξεπερνούν
το 15 του ΑΕΠ Αυτό που απομένει
είναι να συναποφασιστούν τα
μέτρα που θα διασφαλίζουν
πως δεν πρόκειται να υπάρξει η
οποιαδήποτε ανάγκη υπέρβασης του
συμφωνηθεί
ακαθάριστες

Μια λεπτομέρεια που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν οι
είναι ότι ως αντάλλαγμα οι σοφοί επισκέπτες
ζήτησαν να τους δοθεί ένα από τα σπάργανα του νεογεννη
Μεσσία
το οποίο και τους έδωσε με ευχαρίστηση η
θέντος
ίδια η Παναγία
περισσότεροι

Αγωνία στο Μαξίμου
Δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια αργότερα και 3.013
ανατολικότερα στο πρωθυπουργικό γραφείο του
Μέγαρο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του
αδημονούν να λάβουν πολύ σύντομα τα πολυπόθητα δικά
τους δώρα από τρεις διαφορετικούς μάγους της οικονο
μικοπολιτικής κονίστρας αυτήν τη φορά που εάν χρησιμοποιηθούν
καταλλήλως εκτιμούν ότι μπορεί και να αλλάξουν
άρδην το δημοσκοπικό κλίμα που αυτήν τη στιγμή φέρει τον
ΣΥΡΙΖΑ να υπολείπεται 9,4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της
Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου όπως αυτή αποτυπώθηκε
μεσοβδόμαδα στις Τάσεις Δεκεμβρίου της MRB
Τον ρόλο των μάγων Μελχιόρ Γκασπάρ και Βαλτάσαρ
καλούνται να επιτελέσουν για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα
η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ η Γαλλίδα γενική
διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριοτίν
Μαντλέν Οντέτ Λαγκάρντ και ο Ιταλός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι και ο καθένας
εκ του ρόλου του θα κληθεί να εναποθέσει το δικό του δώρημα
εντός του 2018 έτσι ώστε να οδηγηθεί η χώρα μας μετά
από επτά χρόνια πρωτόγνωρης δημοσιονομικής κρίσης σε
μια ευθεία κατάσταση
χιλιόμετρα

Τι περιμένει από τη Μέρκελ
Κατ αρχάς από την 63χρονη καγκελάριο ο πρωθυ¬

μεσοπρόθεσμα

επιτελείο

αιτήματος

Ο

άρχο νια s tns Ε KT

μάγος Μάριο Ντράγκι αναμένει η κυβέρνηση
να συνεπικουρήσει διαμέσου του διοικητικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην οποία προΐσταται
στην οριστική άρση των capital controls και στην έξοδο
στις αγορές Ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Ο τρίτος

δημιουργηθεί

ελληνικής

πρωθυπουργού

αναστροφή

Σχεδιάζουν
του xpéous άρση
των capital controls και
έξοδο oris ayopés αμέ
ocûs μετά το νέο éxos

εν λόγω ορίου Άλλωστε η πορεία
υλοποίησης των βραχυπρόθεσμων
μέτρων για το χρέος έχει κινηθεί
ικανοποιητικά σύμφωνα με τον
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ
Από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν θεωρείται πολύ
πιθανό η κα Λαγκάρντ να προσφέρει το δεύτερο δώρο στον
κ Τσίπρα που θα είναι η απόφαση απόσυρσης του ΔΝΤ από
το ελληνικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφού όμως αποφασιστεί
η ρύθμιση του χρέους την οποία θέτει ως όρο η επικεφαλής
του ΔΝΤ Εάν συμβεί κάτι τέτοιο το κυβερνητικό
σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης
αναστολής του μέτρου περικοπής των συντάξεων
από την Πρωτοχρονιά του 2019 μέτρο που αφορά περίπου
ένα εκατομμύριο συνταξιούχους
επικεφαλής

Τζανακόπουλος έκανε λόγο για οριστική άρση των κεφαλαιακών
ελέγχων με ταχύτατους ρυθμούς ούτως ώστε να ενισχυθεί
αποφασιστικά η εξαγωγική δραστηριότητα και να
ένας καθαρός διάδρομος τροχοδρόμησης της
οικονομίας που θα οδηγήσει στην προσέλκυση
επενδύσεων στην καταγραφή θετικών δεικτών ανάπτυξης
και στη μείωση της ανεργίας που παραμένει σε δυσθεώρητα
επίπεδα
Μια σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών
τραπεζών και του Ελληνικού Δημοσίου στις χρηματοπιστωτικές
αγορές σε συνάρτηση με την οριστική ολοκλήρωση
των μνημονίων με αστερίσκους ή χωρίς που θα χρησιμοποιηθεί
ως ισχυρό επικοινωνιακό αφήγημα τη ρύθμιση
του χρέους την αύξηση των θέσεων
απασχόλησης τη φυγή του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και την αποφυγή
μείωσης των συντάξεων δύναται
κατά τους συνεργάτες του
να οδηγήσουν σε
των σημερινών δημοσκο
ρύθμιση
πικών συσχετισμών Άλλωστε μέχρι
τη συνταγματική προσφυγή στη

λαϊκή ετυμηγορία απομένει ακόμη
αρκετός καιρός όπως υπογραμμίζουν
με νόημα εννοώντας πως οι
κάλπες θα στηθούν τον Σεπτέμβριο
του 2019 και το συγκεκριμένο
δεν έχει μεταβληθεί
χρονοδιάγραμμα

Και ο ανασχηματισμό
Στο μεσοδιάστημα θα έχει προηγηθεί σίγουρα

ανασχηματισμός

που πολλοί τον προσδιορίζουν χρονικά αμέσως
μετά το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου 2018 όπου και τυπικά
επικυρώνεται η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης με
τη συνεπακόλουθη αποδέσμευση της δόσης των έξι δισεκατομμυρίων
ευρώ και αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστεί
οι δηλώσεις θετικής προοπτικής για τη χώρα μας από τον
διεθνή χώρο όπως αυτή του αντιπροέδρου της Κομισιόν
Βάλντις Ντομπρόβσκις που επισημαίνει ότι τα πράγματα με
την Ελλάδα βρίσκονται στον σωστό δρόμο ή δημοσιεύματα
σαν αυτά της Wall Street Journal που υπογραμμίζουν πως
η Ελλάδα βγαίνει από την επιτήρηση έχοντας καταγράψει
το 2017 τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης για πρώτη φορά
μετά την κρίση αλλά και εκθέσεις όπως της Deutsche
Bank που σημειώνει πως επιτέλους υπάρχει φως στην
άκρη του τούνελ Η επιφύλαξη που υπάρχει είναι μονάχα
για τα τυχόν σπάργανα που θα μας ζητηθούν
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Η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει τον τρίτο tns οικονομικό
προϋπολογισμό εν μέσω διθυράμβων ότι θα είναι και ο τελευταίος
μνημονιακός Πέραν της ônoias ευμενούς ή δυσμενούς
ερμηνείας της ευοίωνης επικοινωνιακής τακτικής του Μεγάρου
Μαξίμου είναι καθόπα παραδεκτή και λίαν διακριτή η
της κυβέρνησης στην υλοποίηση μιας πολιτικής
αντίθετης στην πολιτική ταυτότητα την ιδεολογική
της απόχρωση και στις προεκλογικές της θέσεις και εξαγγελίες
κόπωση

ολοκληρωτικά

του Γιάννη Σπ Παρνινού

Γολγοθά ή οι κάβοι στο φουρτουνιασμένο πέλαγος της ερχόμενης
άνοιξης για την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μπορούν
εύλογα να λογίζονται
α Το μέτωπο των πλειστηριασμών
Οι εικόνες των ΜΑΤ απέναντι στους αλληλέγγυους στα πολλά
Ειρηνοδικεία της χώρας αναμφίβολα προκαλούν αμηχανία στο
Μέγαρο Μαξίμου καθώς εκτιμάται ότι προκαλείται πλήγμα στο
λαϊκό προφίλ της κυβέρνησης Από τη στιγμή δε που βουλευτές
και στελέχη της Κουμουνδούρου επιμένουν στη νομοθέτηση για
την προστασία της λαϊκής κατοικίας οι επιτελείς του Μεγάρου
Μαξίμου μηδέ του ιδίου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
εξαιρουμένου

parginos@paraskhnio.gr
Το άγχος του αναβάτη και η δυσφορία του δρομέα είναι ορατά
πάντα λίγο πριν από το τέρμα και ανεξάρτητα από την όποια έκβαση

Εκλέχθηκα για να προστατεύσω τους αδύναμους και όχι
τους ισχυρούς δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην
ΕΡΤ 3 προσθέτοντας πως η Ελλάδα τον Αύγουστο του 2018 θα
πάρει πίσω τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου του δημόσιου
και επαναλαμβάνοντας το μακρινό προεκλογικό
ότι καμιά λαϊκή κατοικία δεν θα βγει στο σφυρί
Παράλληλα σε μια εμφανή προσπάθεια να δικαιολογήσει τις
μνημονιακές πολιτικές που πιστά εφήρμοσε ξεκαθάρισε
εμείς εκεί που απέτυχαν οι κυβερνήσεις Γιώργου
και Αντώνη Σαμαρά και αυτή είναι η απάντηση σε
όσους ισχυρίζονται πως εμείς καταστρέψαμε τη χώρα καταστρέψαμε
την οικονομία είπε και συνέχισε Δεν υπάρχει καμιά
ότι σε αυτά τα τρία χρόνια προχωρήσαμε και σε επιλογές
δύσκολες που δεν ήταν δικές μας διότι τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου
του δημόσιου προϋπολογισμού δεν ανήκαν στην ελληνική
κυβέρνηση ανήκαν στους δανειστές μας
Τα ανωτέρω καταμαρτυρούν πασιφανώς δύο τινά Είτε ο
έχει άμεση γνώση και κατ επέκταση κι αναλογία των
ρηγμάτων που έχουν προκαλέσει στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙ
ΖΑ ειδικά και στην ελληνική κοινωνία γενικά οι μνημονιακές

μένουν ακάλυπτοι στις βολές της αντιπολίτευσης περί
αθέτησης του προεκλογικού συνθήματος Κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη έστω κι αν επιμόνως οι ίδιοι εξακολουθούν σε
όλους του τόνους να υποστηρίζουν
πως δεν κινδυνεύουν τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και το
70 των ιδιοκτητών που διαθέτουν
πρώτη κατοικία

προϋπολογισμού

Πετυχαίνουμε

Παπανδρέου

αμφιβολία

πρωθυπουργός

πολιτικές

της κυβέρνησής του είτε απλά λογοδοτεί στην εσωκομματική
αντιπολίτευση η οποία με τη σειρά της μπορεί επίσης να παίζει
επάξια δύο πολιτικούς ρόλους Είτε την πραγματική άμυνα των
λαϊκών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας έναντι στη λαίλαπα
των μνημονιακών πολιτικών είτε τον ρόλο του αμορτισέρ που

απορροφά όλους τους κοινωνικούς κραδασμούς υπέρ της
του κόμματος στην εξουσία

Τα αγκάθια

διατήρησης

οι κάβοι

Τούτων όλων δοθέντων τα αγκάθια στον χριστουγεννιάτικο

β Τα λιγνιτωρυχεία
Η πώληση των λιννιτικών μονάδων
προκαλεί αμηχανία σε κορυφαίους
υπουργούς ουδείς ξεχνά πως αιτία

αποχώρησης του νυν υπουργού Εσωτερικών
Πάνου Σκουρλέτη από το υπουργείο
Ενέργειας ήταν ακριβώς η αντίθεση
του στην πώληση ίων λιγνιτωρυχείων
καθώς και σε δυο-τρεις δεκάδες

δ)ΤέλοςτοΕΚΑΣ
Η χριστουγεννιάτικη οδυνηρή έκπληξη για χιλιάδες συνταξιούχους

θα έρθει στις 20 με 2 1 Δεκεμβρίου με την επίσκεψη
στα ATM για την είσπραξη των συντάξεων του Ιανουαρίου 245

000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα δουν ένα ψαλίδι της τάξεως του
70 καθώς το ανώτατο ποσό για το 2017 θα πάψει να είναι τα
115 αλλά ορίζεται στα 3 5 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως Η εν λόγω
εξέλιξη προβληματίζει τα μέγιστα τους βουλευτές της κυβερνώσας
πλειοψηφίας κατά πόσον το εφάπαξ
κοινωνικό μέρισμα μπορεί να δικαιολογήσει
την κατά μήνα απώλεια του

I

άβολα Ωστόσο
έχουν εθιστεί στην
ελπίδα ρύθμιστκ του
xpéous εάν όταν κι
εφόσον συναινέσουν
οι δανειστεί Στο όνομα
autns ψηφίζουν

Ναυμαχία στο Αιγαίο
Τα νησιά του Αιγαίου έχουν επαναστατήσει μπροστά στο ενδεχόμενο
της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από
τις αρχές του έτους Οι αιρετοί δήμαρχοι και περιφερειάρχες με
τη συμπαράσταση της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ διαδήλωσαν ανοιχτά
και σε συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό
κατέστησαν σαφείς τις προθέσεις τους για ανοιχτό πόλεμο
με την κυβέρνηση Από την άλλη πλευρά οι θεσμοί επιμένουν
να μη διατηρηθεί αυτό το προνόμιο και το μπρα ντε φερ
γ

κυβερνητικών

Οι Pourteutés ms
ΠΦΑ νιώθουν ποήΊτικά

βουλευτές της κυβερνώσας πλειοψηφίας
κι επίσης βρίσκει τις τοπικές
στη Δυτική Μακεδονία και την
τα πάντα
Πελοπόννησο να αντιδρούν και τους
βουλευτές των εν λόγω περιοχών να
πιέζονται και να βρίσκονται σε πλήρη
πολιτική αμηχανία κάλυψης της επί του θέματος ακολουθούμενης
πολιτικής
κοινωνίες

αναμένεται να είναι σκληρό αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς με συνέπεια ακόμα μία ομάδα
βουλευτών να νιώθει πολιτική αμηχανία

ΕΚΑΣ
ε Δικαίωμα στην απεργία
Καυτό αναμένεται και το μέτωπο
στη διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας
αποσυρθείσα διάταξη σχετικά με

τις απεργίες Μπορεί εσωκομματικά
να μην έχουν εκδηλωθεί σοβαρές
αντιδράσεις

ωστόσο από τη στιγμή που
τα περιθώρια αλλαγών είναι μηδαμινά
ο συνδικαλιστικός χώρος ειδικά

από την πλευρά του ΚΚΕ και των
πρώην συντρόφων της ΛΑΕ συνεχίζει
να πιέζει το Μέγαρο Μαξίμου

Πολιτική ελπίδα
Είναι κοινός τόπος πως οι βουλευτές
της κυβερνώσας πλειοψηφίας νιώθουν

πολιτικά άβολα

Ωστόσο

έχουν εθιστούν στην ελπίδα ρύθμισης του χρέους εάν όταν κι
εφόσον συναινέσουν οι δανειστές Στο όνομα αυτής της ελπίδας
Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου ευελπιστούν
ψηφίζουν τα πάντα
πως πλησιάζοντας προς την 22α Ιανουαρίου όταν θα
το Eurogroup και η χώρα θα βρίσκεται μια ανάσα από
την εκταμίευση της δόσης θα ανοίξει ο δρόμος προς τη δ αξιολόγηση
η οποία με τη σειρά της θα ανάψει και το πράσινο φως για
τη διευθέτηση του χρέους και τη συνεπαγόμενη έξοδο της χώρας
από τα μνημόνια η όλη επικαιρότητα θα αλλάξει κι όλα τα φώτα
θα στραφούν στην απομείωση ίου χρέους άρα οι όποιες αντιδράσεις
βουλευτών και κοινωνίας θα αμβλυνθούν και η κυβέρνηση
θα περάσει από την πολιτική κολυμβήθρα του Σιλωάμ
συνεδριάσει
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Pacta sunt servanda». Η εν πογω λατινική φράση, η οποία έχει καταστεί διεθνής opos στην

πολιτική, οικονομική και διπλωματική πρακτική και σημαίνει ότι οι συμφωνίεβ-συνθήκεβ
που αναλαμβάνονται εκ μέρους των συμβαλλομένων θα πρέπει να τηρούνται, χαρακτηρίζει
και συνοδεύει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη μέχρι τούδε ηγετική του πορεία.
Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων της

ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΟΤΙ... ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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.
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\ του Γιάννη Σπ. Παργίνού
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ιες. Οι συνδιαλλαγέντες μαζί του ηγέτες ίο
αναγνωρίζουν τα μέγιστα και σε πρακτικό επίπεδο ισχυρίζονται πως ένας ριζοσπάστης-ακτιβιστής της
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Αριστεράς προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. . .

Η «συμφωνία

κυρίων»

Μια «συμφωνία κυρίων», συμβολική και κομβική στην παρούσα οικονομική, πολιτική και
συγκυρία, είναι η συμφωνία ίων τριών -Κριστίν Λαγκάρντ, ΆνΥκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα,
κοινωνική

στην οποία κοινωνός υπήρξε και ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος και συναίνεσε-,
η οποία έγινε πολύ πριν από τις γαλλικές και γερμανικές εκλογές και προβλέπει ρύθμιση του
δημόσιου χρέους. Από την πλευρά τους, η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος
αναλάμβαναν την υποχρέωση να προωθήσουν μια διευθέτηση του ελληνικού χρέους προκειμένου
αυτό να καταστεί οικονομικά βιώσιμο και πολιτικά διαχειρίσιμο, και από τη δική τους πλευρά, η διευθύντρια
του ΔΝΤ και οΈλληνας πρωθυπουργός θα επιζητούσαν την εν λόγω ρύθμιση όταν θα είχαν
περάσει σε Γαλλία και Γερμανία οι εκλογικές αναμετρήσεις.
Προϊόντος του χρόνου, οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Γερμανία και Γαλλία πέρασαν, με την πολιτική
εκκρεμότητα να μένει στο Βερολίνο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ η Ελλάδα πλησιάζει
στο τέλος του τρίτου προγράμματος στήριξης τον Αύγουστο του 201 8. Αρα, το πλήρωμα του χρόνου
ήρθε για την υλοποίηση της συμφωνίας. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει
πως «μόνο με αναδιάρθρωση το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο και βιώσιμη η ελληνική οικονομία».
Η κα Λαγκάρντ, μιλώντας σε ιταλική οικονομική εφημερίδα, τόνισε: «Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη
θέση. Βασιζόμενο σε συγκεκριμένα στοιχεία, το συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε τη συμφωνία για ένα
ελληνικού

Όσο και αν ποντάρουν στο Μαξίμου στον σοσιαλιστή
Πορτογάλο Σεντένο, autos ξεκαθάρισε με σαφήνεια
τα πράγματα: «Πρώτα θα πρέπει η Ελλάδα
να ολοκληρώσει πλήροκ το τρέχον πρόγραμμα
και μετά η ελάφρυνση xpéous...»
δάνειο stand-by. Το κύριο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε ίο μέλλον
της ελληνικής οικονομίας να μπορέσει να είναι βιώσιμο».
Παράλληλα, η διευθύντρια του ΔΝΤ συμπληρώνει: «Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από
τους τεχνικούς και η οποία μόλις ολοκληρώθηκε -αναφέρεται στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίουκαθορίζει μια σειρά ενεργειών που είναι ανάγκη να τηρηθούν, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε
ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κατά την πρόβλεψή μου, αυτό θα μπορεί να συμβεί στις αρχές
του καινούριου χρόνου», εννοώντας προφανώς ίο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.

Ο Μάριο Σεντένο
Επιπλέον όλων των ανωτέρω κατατεθέντων, στο Μέγαρα Μαξίμου υποστήριξαν με όλα τα μέσα
την επιλογή του νέου προέδρου του Eurogroup και στέκονται τα μέγιστα στους συμβολισμούς που
η επιλογή του Μάριο Σεντένο στην προεδρία της Ευρωζώνης. Η τοποθέτηση του πρώην
υπουργού Οικονομικών της Πορτογαλίας στην προεδρία του Eurogroup μπορεί να μην αλλάζει συθέμελα
την κατεύθυνση των αποφάσεων στην Ευρωζώνη, αλλά δεν παύει να έχει τη σημασία της. Είναι
σοσιαλιστής, προέρχεται από μια μικρή χώρα, η οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν σε πρόγραμμα
βοήθειας και μνημόνια, αλλά σήμερα ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς με μια κυβέρνηση συνασπισμού
σοσιαλιστών, αριστερών, κομουνιστών και πρασίνων, η οποία «ορκίζεται» στην αντι-λιτότητα.
ο ίδιος μιλώντας στο CNBC ξεκαθάρισε ότι «πρώτα θα πρέπει η Ελλάδα να ολοκληρώσει πλήρως
το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης πριν λάβει οποιαδήποτε ελάφρυνση χρέους...».
Κατά τους επιτελείς ίου Μεγάρου Μαξίμου, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες αρχίζουν να λαμβάνουν τα
από τις διαδοχικές εκλογές, οπουδήποτε κι αν γίνονται, όπου φαίνεται κάθε φορά ότι ίο
δοκιμάζεται με την άνοδο μιας επικίνδυνης Ακροδεξιάς. Σε αυτό το πνεύμα, θέλουν να
την αυστηρή λιτότητα που εφάρμοσαν με ιπν ανάκαμψη της Πορτογαλίας και με την
επερχόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Σε αυτό το πολιτικό κλίμα, λένε, ο Μάριο Σεντένο, θα
παίξει καθοριστικό πολιτικό παιγνίδι «κολυμπήθρας του Σιλωάμ» για τις κακές οικονομικές πολιτικές
που η Ευρωζώνη ακολούθησε. Ενδεικτικό της εν λόγω αλλαγής πολιτικής πλεύσης της Ευρωζώνης
είναι ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας αποτελούσε βασική επιλογή της γερμανικής
πλευράς.
εκπέμπει
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«Στροφή» των επενδυτών
Ολοένα και περισσότεροι επενδυτές στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας και προβαίνουν σε θετικές
εκτιμήσεις για την οικονομία της: Ο Πρεμ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO της Firefox, βλέπει «ελαχιστοποίηση» ίου πολιτικού κινδύνου και ποντάρει στο «Greecovery», η «Wall Street»
Journal διαπιστώνει ότι οι επενδυτές έχουν βάλει στα «ραντάρ τους» την Ελλάδα, η UBS εντάσσει τα
ομόλογα στις «κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις του 201 8», ενώ η μισητή στο παρελθόν Deutsche
Bank αναφέρει σε έκθεση της: «Η Ελλάδα το 2018: Επιτέλους κάποιο φως στην άκρη του τούνελ».
«Δεν ιιρόκειται για ξαφνικό και συντονισμένο... έρωτα των διεθνών ειιενδυτών με την Ελλάδα,
αλλά για τη συνήθη και κυνική αποτίμηση κινδύνων και ευκαιριών που κάνουν οι αγορές. Και σε αυτή
την αποτίμηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να υπόοχειαι χαμηλό πολιτικό και οικονομικό
ρίσκο και μεγάλα περιθώρια επενδυπκών κερδών, εξ ου και το θεαμαιικό «ράλι» οία ελληνικά ομόλογα
τις τελευταίες ημέρες», τονίζουν περιχαρείς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Την εκτίμηση ότι οι Αμερικανοί επενδυτές είναι πεπεισμένοι ότ ι η Ελλάδα άλλαξε οελίδα κατ όττ
ενδιαφέρονται για άμεσες επενδύσεις εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών οε συνέντευξη που παραχώρησε
μετά τηνομτλία του στο 19ο Capital Link Invest Greek Forum, που διεξήχθη οι η Νέα Υόρκη,
ενώ για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ο Ευκλείδης Τοακαλωτος τόνισε ότι «δεν θα κάνουν κινήσεις
εντυπωσιασμού αλλά κανονικές εξόδους στις αγορές, καθώς η Ελλάδα ειιιοτρέφει στην κανονικότητα».
Ο υπουργός Οικονομικών συμμετείχε στο συνέδριο μαζί με τους υπουργούς Οικονομίας και
ελληνικά

Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημπτρίου και ΓουρισμούΈλενα Κουντουρα.
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ΑΜΕΡΙΚΗ. Τρία χρόνια µετά τα «νταούλια», ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ Τσακαλώτος
χτύπησε το καµπανάκι της Wall Street. ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Με αυτόν τον
συµβολικό
τρόπο ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ
έκλεισε την
επίσκεψή του
στη Νέα Υόρκη
αλλά και, όπως
σχολίασαν
κάποιοι, έναν
ολόκληρο κύκλο
για τον ΣΥΡΙΖΑ Δείτε βίντεο Σε
ένα πανηγυρικό
φινάλε
συνεδρίασης εν
µέσω
επευφηµιών και

χειροκροτηµάτων ο υπουργός Οικονοµικών χτύπησε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης
το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street. Την ώρα εκείνη στα matrix της αίθουσας των
συναλλαγών κυµάτιζε µια ψηφιακή απεικόνιση της γαλανόλευκης να κυµατίζει. Με αυτόν
τον συµβολικό τρόπο ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη...
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αλλά και, όπως σχολίασαν κάποιοι, έναν ολόκληρο κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον µόλις πριν
από τρία χρόνια, στις 29 Νοεµβρίου του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι εµείς θα βαράµε το
νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν. Εκτός από το καµπανάκι, ο κ. Τσακαλώτος,
χαµογελαστός, χτύπησε µε δύναµη και το σφυρί για τη λήξη της συνεδρίασης. Ο Έλληνας
ΥΠΟΙΚ έφερε... ανάµεικτα συναισθήµατα στην Wall Street, καθώς ο Dow Jones σηµείωσε άνοδο
0,49%, στις 24.505 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε πτώση 0,19%, στις 6.862 µονάδες. Στη Νέα
Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών είχε διήµερο επαφών µε παράγοντες των αγορών και
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών µε στόχο να ζεστάνει το κλίµα για τις επόµενες
απόπειρες δανεισµού της Ελλάδας µε έκδοση οµολόγων το 2018.

Μιλώντας στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece της Capital Link στο Metropolitan Club τόνισε
πως «ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία». Στο ίδιο συνέδριο ο
επικεφαλής της Κοµισιόν στο Κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο, προανήγγειλε µεταρρυθµίσεις
και µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύγουστο του 2018, ενώ την περασµένη εβδοµάδα στην
Αθήνα τόνιζε πως «όροι όπως καθαρή έξοδος (clean exit) δεν συνιστούν τις πλέον πρόσφορες
εκφράσεις». Το µήνυµα προς τα κυβερνητικά στελέχη που καλλιεργούν ελπίδες για το
οριστικό τέλος των δεσµεύσεων µνηµονιακού τύπου ήταν και πάλι σαφές, κόντρα στο
αφήγηµα του clean exit. Παράλληλα, στην επιφάνεια ήρθε τις τελευταίες µέρες και το
σενάριο της ένταξης της Ελλάδας σε ένα ιδιότυπο νέο πρόγραµµα του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) µετά τη λήξη του τρέχοντος µνηµονίου. Πρόκειται για το
πρόγραµµα µε την ονοµασία Policy Coordination Instrument (PCI), ένα εργαλείο που δεν
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση αλλά επιτήρηση όπως σε όλα τα προγράµµατα του ΔΝΤ µε
στόχο την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιστροφή στις αγορές. Με δεδοµένη
ωστόσο τη φιλοδοξία των Ευρωπαίων για τη µετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ταµείο το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει µία «υβριδικό πρόγραµµα» µετά το τρίτο
µνηµόνιο το οποί θα συνδέει νέες µεταρρυθµίσεις µε το σταδιακό «ξεκλείδωµα» των
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διαφόρων φάσεων ελάφρυνσης του χρέους. Το ΔΝΤ σε αυτή την περίπτωση θα παραµείνει
σε ρόλο τεχνικού συµβούλου.

Ο υπουργός Οικονοµικών γνωρίζει ασφαλώς ότι όσο πιο ισχυρή είναι η στήριξη από τις
αγορές και το σήµα ότι η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από αυτές, τόσο πιο «χαλαρή»
θα µπορεί να είναι η επιτήρηση για την επόµενη µέρα που θα διαπραγµατευτεί η Ελλάδα µε
τους θεσµικούς πιστωτές της όσο πλησιάζει το τέλος του προγράµµατος.
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Αδήλωτα… ή αδέσποτα εισοδήµατα;
Γράφει ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης, Χρηµατοπιστωτικός Σύµβουλος
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, χαρακτήρισε ως εξαιρετικώς επιτυχηµένη τη ρύθµιση για την εθελοντική
αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων επειδή απέφερε φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατοµµυρίων.
Βεβαίως, τα αδήλωτα εισοδήµατα είναι πολλά δισεκατοµµύρια, εντός και -κυρίως- εκτός Ελλάδος. Έσοδα
ύψους 711 εκατοµµυρίων είναι απλώς αστειότητα σε σχέση µε αυτά που θα είχαµε
αποκοµίσει από µια ριζοσπαστική λύση, όπως µια πλήρης αµνηστία µε µόνη υποχρέωση την
αγορά οµολόγων µιας νέας αναπτυξιακής-επενδυτικής τραπέζης, η οποία θα αναλάβει την
αναχρηµατοδότηση και εξυγείανση όσων προβληµατικών επιχειρήσεων είναι πρωτογενώς βιώσιµες ώστε
να µην χαθούν υποδοµές και θέσεις εργασίας! (Την πρόταση αυτή, που έχω πρωτο-διατυπώσει ήδη από το
2013, θα παρουσιάσω αναλυτικώς στο επόµενο άρθρο µου.)
Δυστυχώς, είναι µάλλον αργά για µια τέτοια έξυπνη και αληθώς αναπτυξιακή επιλογή. Πλέον, µετά τις
πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας -που απαγορεύουν την διαρκή
παράταση του ορίου παραγραφής- εξέλιπε κάθε κίνητρο για «νοµιµοποίηση» αδήλωτων
(«µαύρων» ή όχι µικρή σηµασία έχει…) εσόδων.
Στο βωµό του λαϊκισµού, της ιδεοληψίας και της ανικανότητος τόσο η παρούσα όσο και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις έχασαν µια µοναδική ευκαιρία να επαναφέρουν στη χώρα πολύτιµα κεφάλαια
και να επανεκκινήσουν την οικονοµία αξιοποιώντας τις δικές µας εθνικές δυνάµεις!
Με τις υγείες µας και ας χαιρόµαστε µαζί µε τον µονίµως γελαστό κ. Πιτσιλή…
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Στη γύρα για επενδυτές

Συναντήσεις Ελλήνων υπουργών µε ξένα funds στη Νέα Υόρκη
Σε κυνήγι επενδυτών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εξελίχθηκε για το οικονοµικό επιτελείο το ταξίδι της
ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρκη, όπου, στο περιθώριο του 19ου ετήσιου Invest in Greece Forum, που
διοργάνωσε η Capital Link, κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί πραγµατοποίησαν πολλές συναντήσεις µε ξένους
επενδυτές. ..
Προς αναζήτηση επενδυτών ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε µε ξένα funds,
όπως τα Bluecrest, Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital, Waterwheel Capital, Graham
Capital, Greylock, Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti, American Century, Caxton, Goldentree, Marathon Asset
Management, Prudential, Smithcove Capital, Goldentree.
Όσον αφορά την εν λόγω εκδήλωση, ο υπουργός Οικονοµικών έστειλε και µήνυµα επισηµαίνοντας ότι το
2018 θα είναι καθοριστικής σηµασίας για την Ελλάδα, αφού ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο
της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς
της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», τόνισε.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης, τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις», επισήµανε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην
ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας
αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια», είπε, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας
που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι
προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας
παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
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ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα διευθέτησης του χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα, που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των θεσµών από πλευράς Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε και από τη Νέα
Υόρκη τη θέση του για έναν µακρύ δρόµο µεταρρυθµίσεων. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του
προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, επισήµανε.
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στο µέτρο που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό, και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο πρέσβης
Ωστόσο, µια µέρα πριν, ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ µε ανάρτησή του στο Twitter
τόνιζε ότι είναι σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας σε
αυτό το διεθνές επενδυτικό φόρουµ.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο Πάιατ τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, παραγωγή λιγνίτη, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, είτε για
την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια
σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και
το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
Ε.Ε. «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από την πλευρά του ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις
Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδας
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό. Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος
ο Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις
των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες, και υπογράµµισε καταληκτικά: «Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα».
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Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας», σηµείωσε ο Κούτρας.
Οι τράπεζες
Μιλώντας επίσης στο 19ο Invest in Greece ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης είπε πως «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία έπειτα από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στο πλαίσιο µιας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε.
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση, όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ, σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, τον δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής
δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Καραµούζης.
topontiki
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Συνάντηση Eλενας Κουντουρά µε το Δ.Σ. της Αµερικανικής Ένωσης
Ταξιδιωτικών Γραφείων ASTA

Oλοκληρώθηκε η επίσκεψη της Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά στη Νέα Υόρκη, µε σειρά
διαδοχικών συναντήσεων και επαφών για την προώθηση του ελληνικού τουρισµού.
Η Υπουργός συναντήθηκε µε τον πρόεδρο της της Αµερικανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων ASTA κ.
Ζane Kerby, τον Αντιπρόεδρο κ. Bob Duglin και το Διοικητικό Συµβούλιο της ASTA, για τη διοργάνωση του
κορυφαίου τους συνεδρίου Destination Expo 2018, τον ερχόµενο Απρίλιο στην Αθήνα.
Τα µέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σηµαντική και διαρκώς αυξανόµενη ανταπόκριση
των ταξιδιωτικών γραφείων να συµµετάσχουν στο συνέδριο. Η Υπουργός από την πλευρά της τόνισε ότι η
Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό, είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την
εξασφάλιση µίας άψογης διοργάνωσης και τους κάλεσε να παρακινήσουν τα µέλη τους να συµµετάσχουν
και να ανακαλύψουν από κοντά τις οµορφιές της χώρα µας.
Η Υπουργός, προσκεκληµένη του Γενικού Προξένου στις ΗΠΑ, κ. Κ. Κούτρα, συµµετείχε σε εκδήλωση στην
προξενική κατοικία για την προβολή της Ελλάδας.
Με το προεδρείο του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου συζητήθηκαν οι δυνατότητες για από
κοινού προωθητικές ενέργειες προβολής της Ελλάδας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Στους εκπροσώπους του κινηµατογράφου, η υπουργός ανέλυσε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και το
συντονισµό των συναρµόδιων υπουργείων µε στόχο την προσέλκυση διεθνών κινηµατογραφικών
παραγωγών στην Ελλάδα, ως ιδανικό προορισµό που προσφέρει µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και
που µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά αναπτυξιακά οφέλη στις τοπικές οικονοµίες.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η Υπουργός πραγµατοποίησε επίσης επαφές µε διευθύνοντες
συµβούλους τουριστικών Οµίλων συζητώντας τις θετικές ενδείξεις διψήφιας ανόδου το 2018 ενώ ο
Αντιπρόεδρος του αεροµεταφορέα Emirates αναφέρθηκε σε αύξηση της τάξεως του 35% από Αµερική.
Συναντήθηκε µε µεγάλα Ελληνοαµερικανικά επενδυτικά funds στον τοµέα του τουρισµού συζητώντας
ενδεχόµενες επενδύσεις και αναλύοντας τις τελευταίες θετικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες στο ελκυστικό
περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί στην Ελλάδα.
Η επίσκεψη της ολοκληρώθηκε µε συνάντηση µε τη Μόνιµη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισµό
Ηνωµένων Εθνών, πρέσβη κα Μαρία Θεοφίλη όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές για την πραγµατοποίηση
κοινών δράσεων στις ΗΠΑ µε στόχο την προώθηση της ελληνικής γαστρονοµίας και του θεµατικού
τουρισµού.
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Πηγή: mignatiou.com
Στη φωτο: Στιγµιότυπο από την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν η υπουργός Τουρισµού κ. Έλενα
Κουντουρά και ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά τη διάρκεια του 19ου Capitla Link
Invest in Greece Forum. Φωτογραφία mignatiou.com
Ετικέτες: ΝΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΥΠΟΥΡΓΟΣ,USA
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο
Facebook
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DAS Jonathan Cohen’s speech at the Capital Link Forum on Greek-American relations
I will be talking about U.S.-Greece relations and how the U.S. sees Greece today politically, economically and
strategically – and will launch a campaign to enlist support for what I believe will be the most important moment in
U.S.- Greek relations in the year ahead. But first, allow me to share some personal reflections.
As a young man of 22, I had my first experience of Greece when my brother and I travelled there by ferry from Israel
where I had spent a year on a research fellowship. We visited a number of islands and Athens and at each stop, I was
captivated by the atmosphere, the warmth of the people, the quality of the light and the color of the water and the
history connecting ancient democracy with the principles of our United States – and the tomatoes that tasted like
sunshine. Greece was unlike anything I’d seen before and I knew I would be coming back. And I did. Repeatedly.
When I fell in love with the woman I would marry, and wanted to take her somewhere very special. The choice was
easy – Greece. In particular the island of Kythera – which was recommended to us by wonderful Greek friends. We
liked it so much we returned for our honeymoon the next year, and again the year after that. We continue to have dear
friends in Greece and have taken our now-adult children there a number of times over the years. Which is all to say
that for the past 30 years, Greece has been an important part of my life.
And now, for the past year and a half, I have been especially lucky to be able to be able to serve my country and
advance our national interests by further improving U.S.-Greek relations at a time when they have already reached
their highest point in generations. Those relations have become increasingly warm, close and productive. To be a part
of furthering that trajectory, and getting to know and work with Greek leaders and to visit Greece in an official capacity
– has been hugely rewarding, personally and professionally. Thank you for letting me share that with you, and to those
Greek officials here tonight and those following our discussion from Athens, thank you for making our work together
so productive and meaningful as we advance our nations’ mutual interests.
2017 has witnessed extraordinary growth in the breadth and depth of U.S. – Greece relations. Today the United States
and Greece stand together in addressing some of the most critical issues of our time, including the migration crisis,
combatting terrorism, and ensuring economic growth that benefits both of our peoples. Ambassador Pyatt and
Ambassador Lalacos, and their respective embassies, have delivered critical support in Athens and Washington.
From the beginning of this Administration, their efforts teed up an impressive set of meetings between cabinet- and
other high-level officials. In March, just weeks after the new administration took office, Foreign Minister Kotzias
visited Washington and met both Secretary of State Tillerson and National Security Advisor McMaster – that was also
when I learned he is an NFL football fan – of the Patriots in particular, he told me. That same month Defense Minister
Kammenos met Defense Secretary Mattis, and the White House hosted its annual Greek National Day reception with
Minister Kammenos – and many of tonight’s participants in attendance. My friend, Digital Affairs Minister Nicos
Pappas visited the White House that month for intense consultations with then international economic coordinator
Ambassador Ken Juster. In June, Commerce Secretary Ross held bilateral discussions with Minister Papadimitriou on
the margins of SelectUSA, a premier
Commerce Department event. And last month Minister of Transportation and Infrastructure Spirtzis discussed a broad
spectrum of issues with Transportation Secretary Elaine Chao and the list of high level engagement goes on. Of
course, the highlight of the year, in terms of the bilateral relationship, was Prime Minister Tsipras’ October visit to
Washington and Chicago, accompanied by Ministers Kotzias, Kammenos, and Pappas. That visit underscored the
importance the United States places on Greece. The truly Prime Minister met with President Trump, along with
Secretaries of State, Treasury, and Commerce, and separately with Vice President Pence. Our Congress also
understands the importance of U.S.-Greek relations: numerous U.S. Congressional delegations traveled to Athens,
Thessaloniki, and Souda Bay this year for meetings with Greek officials, and we have welcomed a number of Greek
parliamentarians and military officials to Washington.
Through these vigorous engagements we are adding to the depth and complexity of our relationship on a wide range of
issues. Prominent among these are military and security cooperation. Greece consistently contributes more than two
percent of its GDP to defense spending, –despite the enormous economic challenges Greece faces. We commend
Greece for its leadership in upholding that commitment agreed to by all NATO Allies in 2014 – but that is met by only
five of them. Greece hosts Naval Support Activity Souda Bay on Crete, providing invaluable support to both U.S. and
NATO missions. Its strategic location at the nexus of multiple U.S. military combatant commands and at the eastwest and north-south crossroads makes it a strategically important platform for the execution of critical military
operations throughout the region. To give a sense of the scope of what is going on there, in 2015 alone: Souda Bay
hosted visits from around 90 U.S. Navy ships and, upwards of 5100 aircraft, and processed 18,000 military
passengers through
its facilities. The Greek government has welcomed increased defense cooperation with the U.S. at Souda Bay and
elsewhere in Greece – a message that is most welcome and which we will certainly be following up for the U.S. is
also committed to deepening our defense cooperation with our Greek ally. There is great potential to do even more
together as we seek to project stability and security throughout the Eastern Mediterranean and into Africa and the
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Middle East.
Prime Minister Tsipras and Foreign Minister Kotzias have both emphasized Greece’s role as a force for stability in an
unstable region. As an EU member, Greece’s voice is critical in advocating for continued EU engagement with Turkey
and in articulating the importance of keeping Turkey firmly anchored in the West, a position shared by the United
States. We remain convinced that a Turkey that meets EU accession criteria would benefit the EU, Turkey, and the
region as a whole and we commend Greek leaders for their regular engagements with their Turkish counterparts, most
recently hosting President Erdogan last week. We know these conversations can be challenging, but we also know
that regular, robust dialogue is indispensable to improving relations between countries and we hope for the best
possible relations between our Greek and Turkish Allies.
More broadly in southeastern Europe and the Eastern Mediterranean, the United States sees Greece as exporter of
stability and security to neighboring countries. The Greek government has taken active strides toward resolving
outstanding issues with several of its Balkan neighbors, including dialogue with Skopje on the difficult name issue.
Greece has initiated or taken part in the establishment of a number of new regional axes of cooperation, as
exemplified in recent trilateral and multilateral engagements with Cyprus, Israel, Egypt, and others. I noted with
interest that last Tuesday the Greek Energy Minister signed a memorandum of understanding for the EastMed
Pipeline project, along with representatives of Cyprus, Israel, and Italy, to strengthen the security of Europe’s energy
supply, while promoting competition among gas suppliers and nations in the Eastern Med. Also, as Secretary
Tillerson noted in his Wilson Center remarks, we hope for early progress in the Greece-Bulgaria Interconnector which
will play a key role in allowing gas supply diversification for the countries of south Eastern Europe. We are working
intensively to implement the Prime Minister’s commitment to have Greece become the 3rd EU importer of US LNG.
Prime Minister Tsipras’ quadrilateral meeting with the leaders of Bulgaria, Romania, and Serbia—dubbed the “Four of
Varna”—in October, was also a notable step in increasing cooperation in the region.
The United States recognizes that Greece continues to bear an outsized burden in hosting refugees and migrants, and
we remain dedicated to supporting the Greek government’s ongoing efforts in that regard. Since the start of the
refugee crisis, the United States has contributed $74 million in humanitarian aid through international organizations to
support the European response, including in Greece.
Greece has stepped up to play a regional leadership role despite the crushing effects of the economic crisis – a
testament to the resilience of the Greek people and the determination of Greece’s leadership. There is no question
that Greece has been through a devastating experience. Through the many years of my involvement with the country,
I’ve seen it in prosperous times and, more recently, in dire straits. And I’ve watched the Greek people persevere. I
believe in Greece. So does Ambassador Pyatt. So does Calamos, as John Koudounis eloquently described
earlier today. Greece was limping a few years ago, but through difficult decisions and the hard work of reforms, it has
turned a corner and is now at a jog, with progress visible through improvements in economic indicators. I am confident
that Greece will soon hit an even faster stride and eventually a sprint. We want U.S. businesses and investors to be
part of that sprint and to help enable it. As President Trump re-confirmed in October, the United States supports
reasonable debt relief for Greece as it continues its recovery and sticks with its reforms. Going forward, a key step in
that recovery is showing the world that Greece is again open for business, that it is taking steps to make investing
there easier, that its return to growth represents a great business opportunity.
In my opening I mentioned that tonight I would launch a campaign to enlist support for what I believe will be the most
important moment in U.S.- Greek relations in the year ahead. I am referring to the September 2018 Thessaloniki
International Fair (or TIF), at which the United States will be the honored country. TIF is the most important political
and economic event of the year in Greece. It is at TIF that the Greek Prime Minister will announce the Greek
Government’s next 12 month plan, give the equivalent of a state of the nation address and hold a major press
conference on subjects that cover his whole agenda. Nearly the entire Greek cabinet will travel to TIF with the PM.
And the leaders of all Greek political parties will also attend and present their own 12-month prospectives. Being
selected as the honored nation at this event reflects the strength of our bilateral relationship and the robust political
support the U.S. has shown for Greece throughout its economic crisis and recovery.
The 2018 TIF will be an unprecedented opportunity to showcase America’s entrepreneurial spirit and leadership in
driving ingenuity and creativity in sectors from technology to education. The
event also aims to mark a turning of the page for Greece, out of the austerity programs, away from supervision, and
back to a solid and sustainable path of growth. As the largest commercial trade show in southeast Europe, the Fair
offers an opportunity to promote American products and services directly to more than 300,000 expected visitors and
to a regional market of 100 million consumers. We want to recruit the best U.S. corporations and organizations, sports
and cultural figures and leaders of educational institutions to participate in the American Pavilion and at related sideevents, and to be present along with a high-level U.S. Government delegation.
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The U.S. Embassy in Athens and the U.S. Consulate General in Thessaloniki will cooperate closely with the
American-Hellenic Chamber of Commerce in organizing of the American Pavilion, with the theme of “Harnessing
Innovation.” The Fair is an exceptional chance to demonstrate to Greek and other regional consumers and businesses
the constant evolution that enables U.S. businesses to lead global markets in technology, finance, culture, and
education; to increase brand awareness, to generate new business agreements; to demonstrate products face-to-face
and to network with potential representatives, distributors, agents and business partners. I urge you to join us in
Thessaloniki and exhibit at the American Pavilion. American Pavilion exhibitors will have opportunities to participate in
targeted business to business and business to consumer meetings with representatives from Greece and the broader
southeast Europe region. You will also be positioned to leverage the broad range of parallel cultural and commercial
events running alongside the Fair in conjunction with the Embassy. You can all start now to play an important role. I
urge you to talk up this event – as American business people and friends of Greece. The 2018 TIF offer a rare
opportunity to advance our common interests in improving business ties, growing U.S. investment in Greece and
helping Greece get back on its feet. As we get prepared for the TIF, we will be emphasizing Brand America.
We know that Greece is back and open for business and need to let Greek consumers and those throughout the
region know that the U.S. will be there and that no one has more to offer or can do so at a higher standard than
America. TIF is not just a trade event. It is an opportunity to lift up the American brand in northern Greece, Greece as
a whole and throughout the region and to reaffirm our alliance in all its aspects. Supporting the U.S. role at the 2018
TIF is supporting the U.S.-Greece relationship. Let’s show Greece that American business hears its message loud
and clear, that no one has more to offer than U.S. business and that the U.S. plans to play an important part in the
Greek market and that of the region. I know we can count on each of you to help make TIF 2018 a great success for
the U.S., for Greece and for U.S.-Greece relations.
To Capital Link, Nick and Olga, thank you for this opportunity to address such a distinguished audience and thanks in
advance for what I know will be impressive contributions to the U.S. effort at the Thessaloniki International fair.
Efharisto polli.

*** Jonathan Cohen spoke on December 11, 2017, at the Capital Link’s official dinner, at the Harvard Club in NYC.
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Avant Premiere of the film «KAZANTZAKIS» in New York,
New York.- The much-anticipated film KAZANTZAKIS by Iannis Smaragdis begins its international “journey” from the
beautiful city of New York. The Avant Premiere took place at the NYIT – NEW YORK INSTITUTE OF
TECHNOLOGYon the 10th of December 2017 and is dedicated to Nikos and Carol Mouyiaris, in loving memory of
their son Alexis Mouyiaris.
The director Iannis Smaragdis and his wife and producer Eleni Smaragdi, welcomed the guests and gave an
introductory speech at the opening of the event. The film’s protagonist Marina Kalogirou also attended the Avant
Premiere.
Invited to this first screening were all the Greek-American sponsors that financially made it possible for the film to
travel abroad; the heads of the Greek-American Authorities and Organizations, the Cypriot-American Authorities and
Organizations and all expatriate media. More than 250 participants honored
The film’s first Avant Premiere took place in Greece and more specifically in Crete on the 15th of November, followed
by the official premiere in Athens on the 20th of November at Pallas Theater.
The year 2017 was announced by the Greek Ministry of Culture as “Nikos Kazantzakis Year”, signaling the 60 years
of the death of the great author and intellectual.
With this film, world renowned, award-winning Greek director Iannis Smaragdis aims to elevate the inspiring
personality of writer Nikos Kazantzakis, as well as magnify Greece’s magical scenery, where the writer’s spirit
developed. Through this film the director wishes to convey the Cretan author’s ecumenical dimension, in the hope that
it will make all the Greeks proud, in Greece and abroad.

THE FILM
Brilliantly portraying the main character of Nikos Kazantzakis is actor OdysseasPapaspiliopoulos, while the wonderful
Marina Kalogirou portrays his partner, Eleni. Eight-year-old Alexandros Kambaxis is young Nikos Kazantzakis and
Stefanos Lineos is the writer at a mature age.
A slew of renowned actors participate in the film. Argiris Ksafis portrays Kazantzakis’ father and Maria Skoula his
mother. Actor Nikos Kardonis skillfully recreates the flamboyant poet Angelos Sikelianos and Amalia Arseni is his
wife Eva, Itka is played by Youlika Skafida, Alexandros Kollatos is Jules Dassin, Zeta Douka is Melina Merkouri,
Adrian Frieling is Dr Heilmayer, while Anthoula Katsimatides is “the good witch”.
In a surprise appearance as Dr. Stekel is Nikos Marinakos. Other remarkable actors that took part in the film are Olga
Damani, Ersi Malikenzou, Panos Skouroliakos, Takis Papamatthaiou, Michael Androulidakis in the role of El Greco,
Loudovikos of Anogeia, ThodorisAtheridis is exceptional as Zorbas and of course, in the role of the abbot of Mount
Sinai we see an “otherworldy” StathisPsaltis.
The film’s main crew are: director and scriptwriter IannisSmaragdis, producer Eleni Smaragdis, French co-producer
Vincent Michaud, director of photography Ari Stavrou, music composer Minos Matsas, costume and set director
George Patsas and editor Stella Filippopoulou.
The 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum that takes place in New York the next day, Monday the 11thof
December, has invited all its Forum speakers to attend the avant-premiere of the film KAZANTZAKIS on its
international voyage, starting from New York.
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Στη γύρα για επενδυτές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16.12.2017 / ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA
Δηµοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1999 στις 14-12-2017

Στη γύρα για επενδυτές

EMAIL
Εκτύπωση

Συναντήσεις Ελλήνων υπουργών µε ξένα funds στη Νέα Υόρκη
Σε κυνήγι επενδυτών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εξελίχθηκε για το οικονοµικό επιτελείο το ταξίδι της
ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρκη, όπου, στο περιθώριο του 19ου ετήσιου Invest in Greece Forum, που
διοργάνωσε η Capital Link, κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί πραγµατοποίησαν πολλές συναντήσεις µε ξένους
επενδυτές.
Προς αναζήτηση επενδυτών ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε µε ξένα funds,
όπως τα Bluecrest, Cyrus Capital, Fir Tree, Knighthead Capital, Stonehill Capital, Waterwheel Capital, Graham
Capital, Greylock, Hayman Capital, Oppenheimer, Serengeti, American Century, Caxton, Goldentree, Marathon Asset
Management, Prudential, Smithcove Capital, Goldentree.
Όσον αφορά την εν λόγω εκδήλωση, ο υπουργός Οικονοµικών έστειλε και µήνυµα επισηµαίνοντας ότι το
2018 θα είναι καθοριστικής σηµασίας για την Ελλάδα, αφού ο προϋπολογισµός που βρίσκεται στο στάδιο
της έγκρισής του από την ολοµέλεια της Βουλής σηµατοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από µια µακρά
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περίοδο προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής. «Αυτό είναι αποτέλεσµα και της σκληρής δουλειάς
της ελληνικής κυβέρνησης και των σηµαντικών θυσιών των Ελλήνων πολιτών», τόνισε.
«Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίµατος εµπιστοσύνης, τόσο στους καταναλωτές όσο
και στις επιχειρήσεις», επισήµανε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µειούµενη τάση στην
ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό µήνυµα της σταθερά βελτιούµενης τάσης στην ανάπτυξη, αποδίδοντας
αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη βιωσιµότητα των ελληνικών δηµόσιων
οικονοµικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσµατος µεταρρυθµίσεων που ανασχηµάτισαν την ελληνική
οικονοµία.
«Σε όλη αυτή την προσπάθεια», είπε, «στόχος της κυβέρνησης ήταν να στηρίξει τα τµήµατα της κοινωνίας
που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Καθώς µπαίνουµε στο στάδιο της ανάκαµψης, οι
προσπάθειές µας θα είναι να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα των προοπτικών ανάπτυξης, υποστηρίζοντας
παράλληλα τον δίκαιο χαρακτήρα της».
Με σαφές µήνυµα προς τους επενδυτές, ο υπουργός Οικονοµικών ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη
ξεκινήσει την εφαρµογή πολιτικών που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον (µε τη µείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου), ενώ κατευθύνει τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε πολλά υποσχόµενους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας. «Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναµορφώσουν την ελληνική οικονοµία».
Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το επόµενο έτος θα χαρακτηρίζεται από τις συζητήσεις σχετικά µε τα
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα διευθέτησης του χρέους και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να
δηµιουργήσει επαρκή αποθέµατα, που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων δανεισµού
και θα υποστηρίξουν την καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα, πράγµα το οποίο αποτελεί στόχο τόσο της
Ελλάδας όσο και των εταίρων της.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των θεσµών από πλευράς Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο επανέλαβε και από τη Νέα
Υόρκη τη θέση του για έναν µακρύ δρόµο µεταρρυθµίσεων. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την προβλεπόµενη λήξη του
προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018, επισήµανε.
«Είναι εµφανές ότι µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι
µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στο µέτρο που καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό, και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού συστήµατος», ανέφερε.
Ο πρέσβης
Ωστόσο, µια µέρα πριν, ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ µε ανάρτησή του στο Twitter
τόνιζε ότι είναι σηµαντική ευκαιρία να προωθηθεί η ατζέντα των επενδύσεων και του εµπορίου στην
Ελλάδα, καθώς και να επισηµανθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας σε
αυτό το διεθνές επενδυτικό φόρουµ.
Κατά την οµιλία του στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο, µε θέµα «Η ενέργεια και η γεωπολιτική: το νέο
τοπίο», ο Πάιατ τόνισε τη σηµασία των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας µας ως ευρωπαϊκού ενεργειακού κόµβου.
«Η GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, παραγωγή λιγνίτη, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, είτε για
την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια
σε άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για να µην αναφέρουµε και
το όφελος που θα αποφέρουν, ενισχύοντας περαιτέρω την κεντρική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού
ενεργειακού κόµβου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο υπογράµµισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεργαστούν µε την Ελλάδα και την
Ε.Ε. «για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν και την
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Από την πλευρά του ο πρέσβης της χώρας µας στις ΗΠΑ Θεοχάρης Λαλάκος, στην εναρκτήρια οµιλία του
επενδυτικού συνεδρίου ανέδειξε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις οικονοµικές και επενδυτικές σχέσεις
Ελλάδας και ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην

http://www.topontiki.gr/
Publication date: 16/12/2017 07:58
Alexa ranking (Greece): 221
http://www.topontiki.gr/article/251079/sti-gyra-gia-ependytes

Ουάσιγκτον και της συνάντησής του µε τον Αµερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ, µε τη σύσταση οµάδας
εργασίας µεταξύ των υπουργείων Οικονοµίας των δύο χωρών.
Παράλληλα, σηµείωσε, Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν το ανανεωµένο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις
στην Ελλάδα, µε έµφαση τους τοµείς της ενέργειας, του τουρισµού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των
υποδοµών, καθώς και στον αγροδιατροφικό και κτηµατοµεσιτικό. Συνεχίζοντας σε αυτό το µήκος κλίµατος
ο Λαλάκος µίλησε για νέα δυναµική που αναπτύσσεται στις οικονοµικές, εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις
των δύο χωρών και τόνισε πως αυτή καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι τιµώµενη χώρα
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018.
Επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ τόνισε τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά µε τους
µακροοικονοµικούς δείκτες, και υπογράµµισε καταληκτικά: «Η ελληνική οικονοµία µετακινείται σταδιακά
από µία κατάσταση παρατεταµένης κρίσης σε µια κατάσταση σταθερής οικονοµικής αναζωογόνησης,
επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα».
Σε ανάλογο πνεύµα ήταν και η τοποθέτηση του γενικού προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνου Κούτρα. «Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος σε θέµατα σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος, που θα αναδεικνύει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τα
συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας», σηµείωσε ο Κούτρας.
Οι τράπεζες
Μιλώντας επίσης στο 19ο Invest in Greece ο πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών Νικόλαος Καραµούζης είπε πως «η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία έπειτα από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στο πλαίσιο µιας ανακάµπτουσας οικονοµίας», τόνισε.
«Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να αντιµετωπίσει µια
σειρά από προκλήσεις, ορισµένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση, όπως τα
υψηλά (αν και µειούµενα) επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το βελτιούµενο µεν αλλά υπαρκτό
ακόµα πρόβληµα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων, τους περιορισµούς στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων και τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο Καραµούζης.
Αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, BaselIII, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendarprovisioning), η εφαρµογή των
οποίων, όπως επισήµανε, µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ, σε
συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη τραπεζικούς διαµεσολαβητές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες
τεχνολογίες, απαιτούν µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο.
«Λαµβάνοντας υπόψη το βελτιούµενο οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και τη διαφαινόµενη πιθανότητα ότι η
χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούµενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη
σηµαντική προ προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4,2 δισ. σε ετησιοποιηµένη βάση), που αποτελεί σηµαντικό
περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές προβλέψεις, τον δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους,
νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στην κεφαλαιακή τους θέση µέσω εσωτερικής
δηµιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσµατικής διαχείρισης ενεργητικού», επισήµανε ο Καραµούζης.
οικονοµία
επενδύσεις
Τσακαλώτος
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Αρκεί το… βύσσινο να µη γίνει φαρµάκι
Του Γιάννη Σιδέρη
Ένας μεγάλος μαρξιστής, ο Αντόνιο Γκράμσι (μάλλον θα τον είχε ακούσει ο πρωθυπουργός με αρνητική
αχλή, όταν ήταν στην ΚΝΕ), έγραφε μέσα από τη φυλακή ότι είναι ανάγκη στην πολιτική να λέγεται η
αλήθεια, ενώ στην εφηµερίδα που εξέδιδε «L' Ordine Nuovo», είχε προµετωπίδα τη φράση «Το να λέει κανείς
την αλήθεια είναι επαναστατικό».
Ήταν αριστερός αλλά… αποτυχημένος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός και πολιτικός επιστήμονας.
Πρέσβευε την αλήθεια, γι αυτό και δεν βρέθηκε ποτέ στην εξουσία.
Αντιθέτως από τέτοιες αφέλειες δεν διακατέχονται τα μέλη της σημερινής κυβέρνησης. Στην πλειοψηφία
τους προέρχονται από εκείνη την πολιτική σχολή, κατά την οποία η αλήθεια είναι έξυπνο σλόγκαν για
προεκλογική κατανάλωση στις µάζες, αλλά κατ΄ουσίαν αποτελεί µικροαστική συµβατικότητα.
Ο πρωθυπουργός χθες γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Μάριο Ντράγκι
στις Βρυξέλλες, όπου αστειεύτηκε, όπως είπε, σχετικά με τη δήλωσή του για το 4ο μνημόνιο. Ο επικεφαλής
της ΕΚΤ, είχε υποβάλει εμμέσως πρόταση για 4ο μνημόνιο, προειδοποιώντας ότι «εάν η Ελλάδα θα
χρησιμοποιήσει ή όχι ένα 4ο μνημόνιο επαφίεται στην ίδια, αλλά αναλαμβάνει το ρίσκο πως σε
οποιαδήποτε εμπλοκή, θα ανακύψει πρόβλημα ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες». Γι αυτό ο κ.
Τσίπρας του απάντησε - όπως στην συνέχεια είπε - «να λείπει το βύσσινο» του 4ου µνηµονίου.
Φυσικά η γεύση του βύσσινου, αν θα είναι φαρμάκι ή όχι, θα φανεί όταν η Ελλάδα βγει στις αγορές, που
θα της βαράνε τα νταούλια (οι αγορές στην Ελλάδα, όχι το αντίθετο) και γίνει έρμαιο των διαθέσεών
τους. Ούτως ή άλλως τέταρτο Μνημόνιο υπάρχει υπογεγραμμένο. Στην ελαφρά του μορφή, αφορά τις
συντάξεις και το αφορολόγητο, που προώρισται να χαμηλώσουν το 18 και το 19. Πέραν αυτών μέτρα θα
έρθουν κι άλλα, όπως έχουν ήδη προειδοποιήσει οι εκπρόσωποι των… κατακτητών που μεταβαπτίσθηκαν
σε θεσµούς.
Πέντε μέρες πριν, στο συνέδριο της Capital Link, στη N.Y. ο επικεφαλής της Κομισιόν στο κουαρτέτο
Ντέκλαν Κοστέλο, δήλωσε ότι μεταρρυθμίσεις θα υπάρξουν και μετά τον Αύγουστο το 18 - ημερομηνία
κατά την οποία βγαίνουμε, τυπικώς, από τα μνημόνια. Παράλληλα ο νέος επικεφαλής του Eurogroup,
Πορτογάλος Μάριο Σεντένο - τον οποίο το Spiegel χαρακτήρισε «ελπίδα για την Ελλάδα», δήλωσε ότι πριν
ξεκινήσουν οι συνομιλίες για το χρέος, η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ως τον Αύγουστο.
Και αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση της «καθαρής εξόδου» που διακινεί ότι τον Μάιο θα αρχίσουν οι
συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους. Όπως επίσης γνωρίζει ότι δεν θα υπάρξει ρύθμιση χρέους
«άπαξ». Αυτή θα είναι τμηματική, και τα τμήματα που θα απελευθερώνονται θα είναι αντανάκλαση των
μέτρων που θα παίρνει η χώρα (και τα οποία μέτρα, εντάσσονται στον εύηχο τίτλο «μεταρρυθμίσεις» και… όποιον πάρει ο χάρος - κατά τη λαϊκή ρήση).

Αποκτήστε το νέο ανδρικό άρωµα COLONIA PURA από την
ACQUA DI PARMA!

Ο πρωθυπουργός είχε και άλλα ευχάριστα να πει. Χαρακτήρισε τη χθεσινή ως «ιδιαίτερη
μέρα» και «οιωνό» εξόδου από τη κρίση! Ο λόγος ότι «1.313.000 νοικοκυριά, δηλαδή περίπου
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3.250.000 ωφελούμενοι έχουν δει στους λογαριασμούς τους, στις καταθέσεις τους το
κοινωνικό μέρισμα. Πρόκειται για το 30% του πληθυσμού». Βέβαια η προσβλητική ελεημοσύνη
του χριστουγεννιάτικου μπουναμά, μόνο στην κυβερνητική άποψη θα μπορούσε να
σηματοδοτεί σημάδι εξόδου από την κρίση. Ωστόσο ένα μεγάλο τμήμα του λαού, που είτε
είναι πολύ κουρασμένο από την στέρηση, την ανέχεια, την αγωνία, θα το προσμετρήσει
θετικά και θα το πιστώσει στην κυβέρνηση.
Άλλωστε στην πρόσφατη έρευνα της MRB, το 67,1% συμφωνεί με τη διανομή του μερίσματος.
Μεγάλο τμήμα αυτού δεν έχει τη διάθεση ή την επάρκεια, να διερευνήσει και να κατανοήσει
πως προήλθε αυτό το ποσό και για ποιο λόγο, έναντι ποίας αναπτυξιακής υστέρησης (στην
καθημερινότητά μας, ο καθένας μας γνωρίζει πολίτες που το περίμεναν, και οι οποίοι θα είναι
ευγνωµονούντες την κυβέρνηση, που αντί ανάπτυξης τους δίνει ελεηµοσύνη και συσσίτια).
Λογικό εν μέρει, η ανέχεια κουράζει και αποθαρρύνει. Στα πιο πρόσφατα στοιχεία της
Eurostat για το 16, που ανακοινώθηκα πριν τρεις μέρες, η Ελλάδα καταλαμβάνει την Τρίτη
θέση στην κλίμακα της ανέχειας, με ποσοστό πληθυσμού 36%. Μας ξεπερνούν μόνο δύο
πρώην κομμουνιστικές, η Ρουμανία (50%) και η Βουλγαρία (48%). Και επειδή κάποιοι θα
καταφύγουν στην καραμέλα ότι φταίνε οι προηγούμενοι, η έκθεση του ιδρύματος Bertelsmann
δείχνει ότι για το 2017 - επί αριστερής κυβέρνησης - η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις
κοινωνικές ανισότητες. Σε αυτές µένουµε πίσω και από Βουλγαρία και Ρουµανία!
Πάντως προς παραμυθίαν και ελπίδα, η κυβέρνηση διακινεί ότι θα ζητήσει από τους εταίρους
να ακυρώσουν τη µείωση συντάξεων και αφορολόγητου για το 18 και το 19.
Ας ελπίσουµε του χρόνου το κοινωνικό επίδοµα να µην το χρειάζονται περισσότεροι.
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Μνηµόνιο για πάντα!
«Μια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των δοµικών
µεταρρυθµίσεων για πολλά χρόνια», είπε (µεταξύ άλλων) στο συνέδριο Capital Link, που φέτος έγινε στη
Νέα Υόρκη, ο Ντέκλαν Κοστέλο, εκπρόσωπος της Κοµι-σιόν στο κουαρτέτο (τρόικα).
Δεν είδαµε τον Τσακαλώτο, που έπαιρνε µέρος στο ίδιο συνέδριο, να εξεγείρεται. Οχι πως δεν είναι
οξύθυµος και καυγατζής (το αντίθετο έχει αποδείξει στο διάστηµα της υπουργίας του), αλλά ήξερε πολύ
καλά πως ο Κοστέλο δεν έλεγε τίποτα διαφορετικό απ' αυτό που ο ίδιος ο Τσακαλώτος έχει υπογράψει στο
νέο Συµπληρωµατικό Μνηµόνιο.
Στην εισαγωγή του Μνηµονίου διαβάζουµε: «Η επιτυχία του προγράµµατος θα απαιτήσει τη συνεχή
εφαρµογή των συµφωνηµένων πολιτικών για πολλά χρόνια - η οποία απαιτεί την πολιτική δέσµευση,
αλλά και την τεχνική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να τη φέρει σε πέρας - και για το σκοπό αυτό
οι αρχές έχουν δεσµευτεί να κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιµης τεχνικής υποστήριξης». Ακολουθεί µια
ολόκληρη λίστα θεµάτων και τοµέων επί των οποίων θα δίνεται η «τεχνική υποστήριξη»: φορολογική
πολιτική, διοίκηση δηµόσιων οικονοµικών, µεταρρύθµιση των διευθύνσεων φορολογίας και τελωνείων,
επιθεώρηση κανόνων ανταγωνισµού, απλοποίηση αδειοδοτήσεων και κανόνων του επιχειρείν, επιθεώρηση
κοινωνικού κράτους, διαχείριση σε εθνικό επίπεδο του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, συνένωση
όλων των ασφαλιστικών ταµείων σε ένα Ταµείο, πάλη ενάντια στη διαφθορά, εφαρµογή των στόχων της
ελληνικής ενεργειακής πολιτικής, µεταρρύθµιση του ελληνικού Συστήµατος Υγείας, εκσυγχρονισµός του
δικαστικού συστήµατος, διοικητική µεταρρύθµιση κτλ. Δεν έχει µείνει και τίποτα έξω.
Πρέπει να είναι κανείς αφελής για να µην αντιληφθεί ότι η «τεχνική υποστήριξη» δεν είναι παρά ένας
κοµψός τρόπος για να περιγραφεί η σκληρή, µνηµονιακού τύπου επιτροπεία, η οποία θα συνεχιστεί για
πολλά-πολλά χρόνια (στόχος είναι να συνεχιστεί για πάντα, στο διηνεκές που θα 'λεγε και ο Μπαρουφάκης).
Παρά ταύτα, οι συριζαίοι εξακολουθούν να παπαρολογούν (ιδιαίτερα στη Βουλή, αυτές τις µέρες που
συζητιέται ο κρατικός προϋπολογισµός του 2018), ότι από τον ερχόµενο Αύγουστο η χώρα θα βρίσκεται
εκτός Μνηµονίων και θα µπορεί να καθορίζει µόνη της την οικονοµική και κοινωνική της πολιτική, χωρίς να
δίνει λογαριασµό σε καµιά τρόικα. Οι εντελώς ασυγκράτητοι δηµαγωγοί σταµατούν σ' αυτό. Οι πιο…
σοφιστικέ (τύπου Σταθάκη, Χουλιαράκη) συµπληρώνουν ότι θα υπάρχουν οι υποχρεώσεις που έχει κάθε
χώρα-µέλος της Ευρωζώνης, η οποία δίνει λογαριασµό στην Κοµισιόν και την ΕΚΤ για την πολιτική που
εφαρµόζει, προκειµένου να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του κοινού νοµίσµατος.
Στο συνέδριο Capital Link µίλησε και ο Νικόλα Τζιαµαρόλι, εκπρόσωπος του ESM, o οποίος επανέλαβε αυτά
που δηλώνει ο Ρέγκλινγκ (σαν ντουντούκα του Σόιµπλε). Οτι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος έχουν
τροµερή απόδοση (µόνο ο ελληνικός λαός δεν την είδε!) και ότι αυτές οι παρεµβάσεις είναι επαρκείς για τη
βιωσιµότητα του χρέους. Αρα, τα λεγόµενα µεσοπρόθεσµα µέτρα θα εξεταστεί αν χρειάζεται να ληφθούν.
Η µνηµονιακή πολιτική θα µπορούσε να συνεχιστεί χωρίς την τυπική σκληρή επιτροπεία της τρόικας,
δεδοµένου ότι υπάρχει δέσµευση για «πρωτογενή πλεονάσµατα» 3,5% του ΑΕΠ µέχρι και το 2022 και πάνω
από 2% µέχρι το 2060. Δε νοµίζουµε όµως ότι θα τους δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Οι ιµπεριαλιστές
δανειστές δεν έχουν εµπιστοσύνη στο εγχώριο πολιτικό σύστηµα. Θέλουν να έχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα
να παίρνουν όλες τις κρίσιµες οικονοµικές αποφάσεις. Γι' αυτό και θα τους επιβάλουν µια νέα σκληρή
επιτροπεία, βάσει µιας συµφωνίας που δε χρειάζεται να την ονοµάσουν Μνηµόνιο. Θα αναδιαρθρώνουν το
χρέος µε δόσεις (κάθε πέντε χρόνια για παράδειγµα), θα εγγυώνται για το δανεισµό του ελληνικού
κράτους από τις «αγορές» και µε κάθε αναδιάρθρωση του χρέους θα ανανεώνουν τη σκληρή επιτροπεία.
«Οι αρχές, ως βασικό παραδοτέο, τον Μάη του 2018, θα φέρουν χρονικά µπροστά στο 2019 την
εφαρµογή των µέτρων για το ατοµικό εισόδηµα (σ.σ. το πετσόκοµµα του αφορολόγητου) , αν το
ΔΝΤ, σε συνεργασία µε τους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της
τελικής αξιολόγησης του προγράµµατος, θεωρήσουν ότι, επί τη βάσει µιας διαφανούς
προεκτίµησης, χρειάζεται µια εµπροσθοβαρής εφαρµογή προκειµένου να επιτευχθεί ο
συµφωνηµένος δηµοσιονοµικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%, που πρέπει να
επιτευχθεί χωρίς επιζήµια για την ανάπτυξη µέτρα, και αν χρειαστεί θα ψηφίσουν νοµοθεσία,
σε συµφωνία µε τους θεσµούς, προκειµένου να διασφαλιστεί η ακριβής επίτευξη του
δηµοσιονοµικού στόχου, µε τρόπο θετικό για την ανάπτυξη. Επιπρόσθετα και επί τη βάσει
αξιολόγησης και συµφωνίας όλων των θεσµών και σε διαβούλευση µε τις ελληνικές αρχές, µετά
από µια διαφανή διαδικασία, οι αρχές θα υιοθετήσουν τον Μάη του 2018 την απαραίτητη
δευτερογενή νοµοθεσία για την εφαρµογή του επεκτατικού πακέτου (σ.σ. τα περιβόητα
«αντίµετρα»). Το ποσό που θα εφαρµοστεί θα είναι σε συµφωνία µε την εκτίµηση των θεσµών
για τη σχετική υπεραπόδοση των συµφωνηµένων µεσοπρόθεσµων στόχων -µε την προϋπόθεση
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για τη σχετική υπεραπόδοση των συµφωνηµένων µεσοπρόθεσµων στόχων -µε την προϋπόθεση
ότι τα περιοριστικά µέτρα θα έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο βασικό σενάριο- προκειµένου να
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων».
Συµπληρωµατικό Μνηµόνιο
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Με

όπλα του 1RS

οι έλεγχοι ms Expopias το 2018
Θα υιοθετηθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η αμερικανική Οικονομική Αστυνομία
Ξεσκόνισμα σε δάνεια καταθέσει οικογενειακές δαπάνες και αγορές ακινήτων

Το άρωμα των φορολογικών
ελέγχων made in USA είναι πιο
έντονο από ποτέ μετά και Tis επαφές
και συναντήσει υψηλού
επιπέδου μακριά από τα φώτα
Tns δημοσιότητας που είχε otis

ΗΠΑ

ο διοικητής Tns

ΑΑΔΕ

Γιώργος Ππσιλής Οι έλεγχοι
δεν μπορούν να γίνουν με παλιά
εργαλεία τα οποία εν πολλοίς

ευθύνονται για την

αναποτελεσματικότητα

των ερευνών ακόμα

και oiis αποκαλούμενες μεγάλες
υποθέσειδ Ετσι ο σχεδιασμός
βασίζεται σε μεθόδους νέου
τύπου που χρησιμοποιούν εδώ
Kui χρόνια κυρίως στο φοβερό
και τρομερό 1RS την αμερικανική
Οικονομική Αστυνομία
Συγκεκριμένα οι έλεγχοι του

2018 θα κινηθούν πάνω στους
εΣής άΣονες
• Με την ανάπτυΣη
έμμεσων
για öoous τηρούν uvuKpi
ßiüs τα φορολογικά tous βιβλία

τεχνικών

απόκρυψη εισοδημάτων

•

Με την αΣιοποίηση όλων των
πληροφοριών που καταφθάνουν
από εγχώριεβ kui διεθνείδ πηγές
ανταλλαγή πληροφοριών
• Με τη
χρήση νέων τεχνολογιών
α τα αγαθά που διακινούνται
μέσω της χώρας
• Με
λογισμικό yiu την ηλεκτρονική

x-rays

•

Με κριτήρια επικιvδυvότnτus
όπως uuià θα καθορίζονται από
το γενικότερο προφίλ των

ελεγχομένων

τιμολόγηση προϊόντων
ΣΕΛΙΔΑ 3

1. ΜΕ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΙRS ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2018

Publication: . . .ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Date: . . . . . . . .17/12/2017 Clipping Date: . . .17/12/2017
Page: . . . . . . . 3

Ρεπορτάζ

Φοροέλεγχοι με όπλα του 1RS
Ξεσκόνισμα σε δάνεια καταθέσει οικογενειακά δαπάνα και ayopés ακινήτων
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ΕΠΑΦΕΣ κ ut συναντήσεις

υψηλού

επιπέδου μακριά unô îu φώτα
ms δημοσιότητας είχε στις ΗΠ Α
ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ Γιώργος
Πιτσιλής στο περιθώριο του συνεδρίου
Capital Link όπου είχε την
ευκαιρία vu ΣετυλίΣει τον σχεδιασμό
τ(ον επόμενων μηνών και το
άρωμα των φορολογικών ελέγχων
made in USA είναι πιο έντονο
από ποτέ

Αν και οι πρόσφατες αποφάσεις
του ΣτΕ που καθάρισαν την
εκκρεμότητα των παραγραφόμε
νων χρήσεων έβαλαν στο αρχείο
χιλιάδες υποθέσεις προ του 2011

στην

ΑΑΔΕ δείχνουν αποφασισμένοι
να αγιοποιήσουν αυτές τις

αποφάσεις και να επικεντρωθούν
στις νέες υποθέσεις που εκτιμάται
ότι μπορούν να αποδώσουν
πιο γρήγορα καρπούς καθώς τα
ίχνη της όποιας φοροδιαφυγής
δεν χάνονται στον χρόνο Ωστόσο
είναι σαφές ότι οι νέοι φορολογικοί
έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν
με παλιά εργαλεία τα οποία εν
πολλοίς ευθύνονται για την
των ερευνών
αναποτελεσματικότητα

ακόμα και στις αποκαλούμενες
μεγάλες υποθέσεις Ετσι ο σχε
διασμός βασίζεται σε μεθόδους
νέου τύπου που χρησιμοποιούν
εδώ και χρόνια κυρίως στο φοβερό
Kui τρομερό 1RS την αμερικανική
Οικονομική Αστυνομία
Οι φορολογικοί έλεγχοι του
2018 θα κινηθούν πάνω στους εΣής
άΣονες

• Με την ανάπτυΣη έμμεσων

τεχνικών

για όσους τηρούν ανακριβώς
τα φορολογικά τους βιβλία
απόκρυψη εισοδημάτων
Με την ανάπτυΣη ενός μοντέλου
που θα βασίζεται σε κριτήρια
όπως αυτά θα καθορίζονται
από το γενικότερο προφίλ
των ελεγχομένων
Με ι ην αΣιοποίηση όλων των
πληροφοριών που καταφτάνουν
από εγχώριες και διεθνείς πηγές

•

επικινδυνότητας

•

ανταλλαγή πληροφοριών

• Με τη χρήση νέων τεχνολογιών
x-rays για τα αγαθά που διακινούνται
μέσω ms χώρας
Με την ανάπτυΣη λογισμικού για
την ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων

•

Για ôoous γνωρίζουν πρόσωπα
και πράγματα οι έμμεσες
ελέγχου θα είναι η αιχμή
τεχνικές

του δόρατος των υπηρεσιών παρά
το ότι η άμεση πρόσβαση στις
βάσεις δεδομένων για την άντλη¬

ση όλων των αναγκαίων στοιχείων

δεν είναι ακόμα εφικτή Ως κλειδί

χαρακτηρίζεται η προγραμματισμένη
διασύνδεση της ΑΑΔΕ
με την ΕΧΑΕ που θα βοηθήσει
όχι μόνο στην επιβολή κατασχέσεων
για χρέη προς το Δημόσιο αλλά
και στην άντληση πληροφοριών
για το προφίλ των ελεγχομένων
με βάση τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια

Κλειδί χαρακτηρίζεται
επίσης η διασύνδεση της ΑΑΔΕ
με τις βάσεις δεδομένων των
τραπεζών που δεν αφορούν κινήσεις
λογαριασμών αλλά τα χαρτοφυλάκια
χορηγήσεων Οπως εΣη
γούν αρμόδιες πηγές το ύψος και

το είδος των δανείων θα φανερώσουν
πολλά για το οικονομικό προφίλ
των ελεγχομένων σε σχέση με
τα εισοδήματα που εμφανίζουν
Πώς ακριβώς θα εντοπίζονται
οι ύποπτοι Κατ αρχάς με την

Τεχνική Ανάλυσης Ρευστότητας
του φορολογουμένου source and
application of funds method που
εφαρμόζεται κατά κόρον από το
1RS όπως προκύπτει από το
οδηγιών προς τους ελεγκτές
του Πώς ακριβώς λειτουργεί
αυτή η μέθοδος Προσδιορίζει
το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας
τα έσοδα φορολογητέα και
μη τις αγορές και δαπάνες επαγ¬
εγχειρίδιο

γελματικές ατομικές και οικογενειακές
kui τις αυΣήσεις και μειώσεις
των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων επαγγελματικών
ατομικών και οικογενειακών
του ελεγχομένου Στη
δημιουργείται ισοζύγιο με
δύο βασικές στήλες Πηγές
και Αναλώσεις
Κεφαλαίων/Εσόδων Στην
πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων
Εσόδων περιλαμβάνονται ra κάθε
μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί
στη διάρκεια της ελεγχόμενης
συνέχεια

Κεφαλαίων/Εσόδων

χρήσης των οποίων αποδεικνύεται
η πραγμητοποίηση kui η
νομιμότητα των συναλλαγών Στη

δεύτερη στήλη Αναλώσεις
περιλαμβάνονται
όλες οι πραγματοποιηθείσες ανα
λώσεις σε μετρητά κατά τη διάρκεια
της ελεγχόμενης χρήσης
Κεφαλαίων/Εσόδων

Η διαφορά μεταΣύ στήλης
Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσό
δων kui της στήλης Πηγές

Κεφαλαίων/Εσόδων

θεωρείται μη
δηλούμενοεισόδημα και εφόσον
δεν αιτιολογείται υπόκειται σε
Από την περιγραφή αυτής
της τεχνικής γίνεται εμφανές
πόσο θα βοηθήσει η πρόσβαση
στις βάσεις δεδομένων του
KU ι των τραπεζικών
δανείων
φορολόγηση

Χρηματιστηρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΟΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Βουτιά ακριβεία8 σε όλα τα στοιχεία του παρελθόντο8
Πιο δύσκολη ειδικά μετά τις αποφάσεις του
ΣτΕ περί 5ετούς παραγραφής χαρακτηρίζεται
η εφαρμογή της Τεχνικής Καθαρής θέσης
του φορολογουμένου net worth method καθώς
απαιτεί βουτιά ακριβείας στο φορολογικό
παρελθόν του ελεγχομένου Συγκεκριμένη
η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το
οικονομικό ιστορικό του ελεγχομένου κηι
προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμ
βάνοντης υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία
kui τη διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά
οικογενειηκά ή επηγγελμητικά ενεργητικό
τις υποχρεώσεις προσωπικές οικογενειακές
ή επηγγελματικές παθητικό τις ατομικές

οικογενειακές

και επαγγελματικές δαπάνες ως
και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές ατομικά
και οικογενειακά
Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας
Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα
ελεγχόμενα έτη με έτος βάσης το αμέσως
από το πρώτο ελεγχόμενο έτος Στο
προηγούμενο

Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και οι καταθέσεις σε
ιδρύματα κατά την έναρΣη και τη
λήΣη εκάστου έτους Στο Παθητικό περιλαμβάνονται
οι αντίστοιχες υποχρεώσεις Η διαφορά
Ενεργητικού Παθητικού αποτελεί την
Καθαρή θέση εκάστου έτους Από την Καθαρή
θέση λήΣης κάθε διαχειριστικής περιόδου
αφαιρείται η καθαρή θέση έναρΣης.Οι αυΣή
σεις/μειώσεις της Καθαρής θέσης
με τις περιπτώσεις απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος
αιτία θανάτου δωρεάς γονικής παροχής
προίκας κερδών από τυχερά παίγνια ανταλλαγής
και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών
με τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε
είδους και συγκρίνονται με τα δηλωθέντα
χρηματοπιστωτικά

αναπροσαρμόζονται

εισοδήματα Οι προκύπτουσες διαφορές θεωρούνται
μη δηλούμενοεισόδημα και εφόσον
δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση
Σημειωτέον ότι το βάρος της απόδειΣης

για τις πιο πανω περιπτώσεις φέρει ο
και κάπου εδώ αναδύεται ο επόμενος
ενδεχόμενος κίνδυνος για Tis ελεγκτικές
φορολογούμενος

υπηρεσίες

Πάγια αρχή τουλάχιστον μέχρι να μπούμε
βιαίως στην περίοδο των μνημονίων ήταν
ότι το βάρος της απόδειΣης φοροδιαφυγής το
είχε η Φορολογική Διοίκηση κοινώς οι ελεγκτές
που έχουν στα χέρια τους τον φάκελο
Αυτό αντιστράφηκε πλήρως και πλέον οι
καλούνται πολλές φορές να
αποδείΣουν ότι δεν είναι ελέφαντες όντες
φορολογούμενοι

υποχρεωμένοι να βρουν ακόμα και τα πιο απίθανα
στοιχεία που τους ζητούνται Πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι προσφυγές που έχουν
κατατεθεί επί τη βάσει ότι η παραπάνω διαδικασία
καταστρατηγεί το τεκμήριο της αθωότητας
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κι
αν δικαιωθούν οι προσφεύγοντες τότε αυτή η
βόμβα θα είναι μεγαλύτερη από αυτές για
την 5ετή παραγραφή
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αλλά

σταθερή

επαναφορά

των καταθέσεων και η επί
τευΣη των στόχων για μείωση των

μη εΣυπηρετούμενων ανοιγμάτων
δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον

για Tis εγχώριες συστη
μικές τράπεζες Πλέον το μεγάλο
στοίχημα που έχουν μπροστά
tous είναι η άσκηση προσομοίωσης
ακραίων συνθηκών stress
tests Tns Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας μέσα στους πρώτους
μήνες του 2018 με υψηλόβαθμα
τραπεζικά στελέχη να υποστηρίζουν
πως δεν θα υπάρξουν
εκπλήΣεις και συστη
μικές διαταραχές Θα πρέπει να
τονίσουμε πως το ΔΝΤ επιμένει
στο θέμα της κεφαλαιακής
επάρκειας των ελληνικών τραπεζών
και από κοινού με τους
δυσάρεστες

Ευρωπαίους

εταίρους πιέζει για
καλύτερα και γρηγορότερα
όσον αφορά τον περιορισμό
των κόκκινων δανείων
Με αυτά τα δεδομένα ο πρόεδρος
της Eurobank και της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών Νίκος Καραμούζης
μιλώντας στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
υπογράμμισε πως το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και
αποτελέσματα

Ο πρόεδρος χης Eurobank και της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών Νίκος Καραμούζης

0 διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς κ Χρήστος Μεγάλου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας κ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Στοίχημα τα stress tests
για us ελληνικές τράπεζες
Κορυφαία στελέχη ins ayopas υποστηρίζουν neos δεν θα υπάρξουν δυσαρεστε8
εκπλήξει στην άσκηση προσομοίωσα ακραίων συνθηκών Tns ΕΚΤ το 2018

καλείται

να αντιμετωπίσει μια σειρά

προκλήσεις
•

Η κεφαλαιακή επάρκεια

η

ποιότητα του ενεργητικού οι συνθήκες

ρευστότητας και η κερδοφορία
των ελληνικών τραπεζών
βαίνουν βελτιούμενες τα σχέδια
αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή
κατεύθυνση και οι τράπεζες
έχουν επιστρέψει σε οργανική

κερδοφορία ύστερα από χρόνια
σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια
μιας άνακάμπτουσας οικονομίας
ανέφερε χαρακτηριστικά

Ωστόσο

πρόσθεσε

υπάρχουν

και κάποιες ευρύτερες
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
περιλαμβανομένων κάποιων
εποπτικών πρωτοβουλιών π χ
προκλήσεις

Ifrs 9 Basel III Mifid2 η εφαρμογή

των οποίων μπορεί δυνητικά
να επιβαρύνει την κεφαλαιακή
θέση των τραπεζών ενώ σε

συνδυασμό με τον εντεινόμενο
ανταγωνισμό από τις αγορές
τους μη-τραπεζικούς

διαμεσολαβητές

χρηματοοικονομικών
τις μεταβολές των προτιμήσεων
των πελατών και τις νέες
ρηξικέλευθες τεχνολογίες απαιτούν
μεγάλου εύρους μετασχηματισμό
στο υπάρχον τραπεζικό
μοντέλο
Ο κ Καραμούζης αναφέρθηκε
στη βελτιούμενη κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών που
αρκετά υψηλότερα από ια
ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα

ριθώριο ασφάλειας για δυνητικές
μελλοντικές προβλέψεις
τον δείκτη κάλυψης των μη
ανοιγμάτων από
τα οποία
προβλέψεις στο 50
ελαττώνονται σύμφωνα με τους

εΣυπηρετούμενων

επιχειρησιακούς στόχους
Νιώθω σήμερα περισσότερο
πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις
από τις εποπτικές αλλαγές
και την άσκηση προσομοίωσης
ακραίων συνθηκών stress tests
θα είναι διαχειρίσιμες χωρίς συ
στημικές διαταραχές ιδίως εάν
δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος
στις τράπεζες να μειώσουν
τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα και να καλύψουν
την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή
τους θέση μέσω εσωτερικής
δημιουργίας κεφαλαίων και
διαχείρισης ενεργητικού
κατέληΣε ο επικεφαλής
της Eurobank
αποτελεσματικά

αποτελεσματικής

Από την πλευρά του ο διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς κ Χρήστος Μεγάλου
σε παρέμβασή του στην ίδια
υπογράμμισε πως οι
ελληνικές τράπεζες έχουν
σε τροχιά επιταχυνόμε
vns εΣομάλυνσης με σημαντική
μείωση των μη εΣυπηρετούμενων
εκδήλωση

σταθερότητας της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος
και των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών
ομάδων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων

εισέλθει

ανοιγμάτων και σταθερή
επαναφορά των πελατειακών

καταθέσεων
Η κεφαλαιακή τους θέση είναι
στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω
μέσω ενεργούς διαχείρισης
των κινδύνων ισολογισμού ενώ
η ρευστότητα βαίνει βελτιούμενη
με τις τράπεζες να ανακτούν την
πρόσβασή τους στην αγορά και να
μειώνουν τη χρηματοδότησή τους
μέσω Ευρωσυστήματος
Οι θετικές αυτές εΣελίΣεις
επετεύχθησαν σύμφωνα με τον
κ Μεγάλου λόγω της πολιτικής

Προσκλήσεκ

Οι προκλήσεις παραμένουν με
τη μορφή των επερχόμενων
ασκήσεων
της εφαρμογής
του προτύπου Ifrs9 ενώ τα υπόλοιπα
των προβληματικών δανείων
παραμένουν υψηλά και το
πρόγραμμα αποεπενδύσεων μη
κύριων στοιχείων ενεργητικού
απαιτητικό Σε κάθε περίπτωση
οι τραπεζικές προοπτικές στην
Ελλάδα σε ευθυγράμμιση με την
πορεία της οικονομίας είναι τώρα
στο πιο ευνοϊκό σημείο από
την έναρΣη της κρίσης συμπλήρωσε
Για ορατά σημάδια ανά¬
κανονιστικών

συμπεριλαμβανομένης

καμψης της ελληνικής οικονομίας
έκανε λόγο στο συνέδριο της
Capital Link ο διευθύνων σύμβουλος
της Εθνικής Τράπεζας κ

Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Για
τις τράπεζες η επιστροφή στην
κανονικότητα σηματοδοτείται
από δύο χαρακτηριστικά ΑύΣη
ση εσόδων μέσω πιστωτικής
και αύΣηση της κερδοφορίας
από την αποκλιμάκωση των

επέκτασης

προβλέψεων ανέφερε Σύμφωνα
με τον κ Φραγκιαδάκη το
τραπεζικό σύστημα έχει διανύσει
μια πορεία ανάκαμψης και

σταθεροποίησης

Η επίτευΣη σταθερής κερδοφορίας
η συνεχής βελτίωση της
ποιότητας χαρτοφυλακίου και η
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά
και αρκετά για να βεβαιώσουν
και να συνεχίσουν την επιτυχημένη
πορεία του κλάδου έως ιώρα

υπηρεσιών

επιχειρηματικό

βρίσκεται

τη σημαντική προ-προβλέψεων
κερδοφορία περίπου 4,2 δια ευ
ρώ σε ετησιοποιημένη βάση η

οποία αποτελεί σημαντικό πε¬

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Έπιασαν rons orôxons μείωσης των ανοιγμάτων
Έπιασαν τους στόχους για μείωση τόσο των Μη
ΕΣυπηρετούμενων Δανείων ΜΕΔ όσο και των

Μη ΕΣυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ΜΕΑ
εντός του τρίτου τριμήνου του έτους οι συστημι
κές τράπεζες Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος το ύψος των Μη ΕΣυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων ΜΕΑ μειώθηκε κατά 2,4
και 5,5 συγκριτικά με το τέλος του Ιουνίου 20 17
και του Δεκεμβρίου 2016 αντιστοίχως αγγίζο¬

ντας τα 100,4 δισ ευρώ ή το 44,6 των συνολικών
ανοιγμάτων Να σημειωθεί πως σε σχέση
με τον Μάρτιο του 2016 που τα ΜΕΑ έφτασαν
το υψηλότερο σημείο τους παρατηρείται μείωση
κατά 7,6 ή 8,2 δισ ευρώ Οι διαγραφές
δανείων ανήλθαν σε 1,1 δισ ευρώ για το τρίτο
τρίμηνο αγγίζοντας τα 4,4 δισ ευρώ για το εννε
άμηνο Οι πωλήσεις δανείων αντιστοίχως ανήλθαν
σε 1,4 δισ ευρώ για το τρίτο τρίμηνο προ¬

σεγγίζοντας τα 1,8 δισ ευρώ για ιο εννεάμηνο
Το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο αποδείχθηκε και
πάλι ιο κύριο μέσο εισροής ΜΕΑ όμως
από τον υψηλό ρυθμό αποκαιάσια
ons της τακτικής εΣυπηρέτηοης δανείων στο εν
αντισταθμίστηκε

λόγω χαρτοφυλάκιο Σιο σύνολο των χαρτοφυλακίων
το 14,5 των Μ Ε Α τελεί υπό καθεστώς
αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία ενώ
στο στεγαστικό το ποσοστό Σεπερνά το 30
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Ραντεβού
με 1 τρισ
στις ΗΠΑ
Η ακτινογραφία των funds εκπρόσωποι των
οποίων συναντήθηκαν με τον Ελληνα ΥΠΟΙΚ
και οι παλιοί γνώριμοι του ελληνικού χρέους

Ρεπορτάζ

Σταύρος Κ Χάριτος

• Εν συντομία
Στο ένα τρίο δολ ανέρχεται το Οψος
των υπό διαχείριση κεφαλαίων των
funds εκπρόσωποι των οποίων

συναντήθηκαν

με τον υπουργό
Ευκλείδη Τσακαλώτο

Οικονομικών

a

Γιατί ενδιαφέρει

Οι στενές επαφές για να ανοίξει ο
δρόμος της εξόδου στις αγορές είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για να
ορθοποδήσει η χώρα

αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο fund
στην Ευρώπη με τα υπό διαχείριση
κεφάλαια να ξεπερνούν τα τριάντα
δια ευρώ Είδε ανθρώπους του Στέ
φεν Φρέιντχιμ της Cyrus Capital
fund που διαχειρίζεται περισσότερα
από τέσσερα δια ευρώ Το 20 1 1 ο
ιδιοκτήτης του εν λόγω fund τάραξε
τα νερά του επιχειρηματικού
της Νέας Υόρκης δίδοντας 26
εκατ δολ για την αγορά κατοικίας
κέντρου

στο Μανχάταν Συναντήθηκε επί
οης με ανθρώπους της Knighthead
που διαχειρίζεται περισσότερα από
έξι δια ευρώ της Stonehill που παίζει
στις αγορές πάνω από τρία δια
ευρώ και της Waterwheel που
50 εκατ δολ και αποτελεί
αυθεντία στα ομόλογα στη Wall
Street Είδε επίσης διαχειριστές από
την Graham Capital που τζογάρει
πάνω από δεκατρία δια ευρώ Συναντήθηκε
διαχειρίζεται

1

Με εκπροοώπους funds που

διαχειρίζονται

κοντά στο ένα τρίο δολ
συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός

Οικονομικών Ευκλείδης Τσακα
λώχος προετοιμάζοντας στην ουσία
τον δρόμο για την έξοδο της χώρας
στις αγορές το επόμενο διάστημα
αλλά ουσιαστικότερα μετά τον
και το clean exit από τα μνημόνια
Για πολλά από αυτά τα funds
ακόμη κι αν έχουν την έδρα τους στο
Κάνσας ή στο Γκρίνουιτς η Ελλάδα
δεν είναι άγνωστη Χαρακτηριστικά
η Greylock Capital ένα από τα funds
που κόσμησαν με την παρουσία
τους την ελληνική αποστολή είναι
εξειδικευμένη στην αναδιάρθρωση
χρέους Και όχι μόνο αυτό αλλά
στις κατ ιδίαν επαφές που είχε με
τα funds ο κ Τσακαλώτος έδωσε το
παρών και το Smithcove του Ντέ
ιβιντ Ρούσεκοφ ο οποίος παλαιότερα
ως επικεφαλής σε άλλο fund
είχε αγοράσει αργεντίνικο και ελληνικό
χρέος ύψους 5 δια δολ
Αύγουστο

1

Οπως επισημάνθηκε στο
Documenta από πηγές πολύ κοντά
στον υπουργό Οικονομικών
αλλά και από εκπροσώπους των
ελληνικών τραπεζών που βρέθηκαν
στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη
εβδομάδα στο πλαίσιο συνεδρίου
της Capital Link οι επαφές
του κ Τσακαλώτου έγιναν κατ ιδίαν
Συναντήθηκε με την BlueCrest που

με εκπροσώπους του

Χανς

Χόινς της Greylock Capital

εξειδικευμένου

fund σε ζητήματα

αναδιάρθρωσης

χρέους με υπό διαχείριση
κεφάλαια άνω του ενός δια ευρώ
αλλά και της Hayman Capital με
συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια
κοντά στο ένα δια Η πορεία της
ελληνικής

οικονομίας τράβηξε την
προσοχή της Openheimer ενός εκ
των μεγαλύτερων funds παγκοσμίως
που διαχειρίζεται περισσότερα
από 247 δισ δολ Συναντήθηκε με
τη Serengeti ένα αφρικανικό fund
που διαχειρίζεται 2 δια ευρώ και
την American Century με 6,3 δια
1

1

ευρώ Ενημέρωση για τις προοπτικές
της Ελλάδας ζήτησαν και εκπρόσωποι
της Caxton η οποία διαχειρίζεται
περί τα 7 δια δολ Ακολούθως

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
με εκπροσώπους της Golden Tree
που διαχειρίζεται 24 δισ ευρώ
της Marathon με 1 3 δια ευρώ της
ασφαλιστικής Prudential που το
20 1 6 είχε παραγωγή 70 δισ ευρώ
και έσοδα 3,2 δια ευρώ
Το επιτόκιο του ελληνικού δεκαετούς
τίτλου διαμορφώνεται σήμερα
στο επίπεδο του 4,3 που είναι η
χαμηλότερη απόδοση από το 20 1 0
όταν μπήκαμε στα μνημόνια κι έκλει

Ολες οι επαφές
του Ελληνα
υπουργού
Οικονομικών
την προηγούμενη
εβδομάδα
στο πλαίσιο
συνεδρίου
της Capital Link
έγιναν κατ ιδίαν

σαν οι αγορές για τη χώρα μας Το
επόμενο βήμα για την έξοδο της χώρας
στις αγορές αναμένεται να γίνει
όπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές
στο τέλος του ερχόμενου Ιανουαρίου
κι εφόσον κλείσει τυπικά η γ
αξιολόγηση με την εκταμίευση της
δόσης των 5,5 δια ευρώ Σε κάθε
περίπτωση εφόσον ζητούμενο για
όλες τις πλευρές είναι η μεταμνημο
νιακή περίοδος να μη συνοδεύεται
από νέα χρηματοδότηση η οικοδόμηση
ενός κεφαλαιακού αποθέματος
εκτιμάται γύρω στα 14-15 δια

ευρώ και είναι επιβεβλημένη
μέρος αυτής θα καλυφθεί
από αδιάθετα κεφάλαια του τρίτου
μνημονίου όπως έχει ήδη προαναγγελθεί
Για τις αγορές βέβαια όσο
υψηλότερο είναι το απόθεμα με
από νέες εκδόσεις τόσο πιο
ασφαλής γίνεται η θέση της χώρας
που θα έχει πείσει πως μπορεί να
απευθύνεται στις αγορές σταδιακά
με αυξανόμενη τακτικότητα
Σημαντικό

κεφάλαια
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I I

με καμπανάκια και funds

Προσδοκούν success story καθαρή έΕοδο και υποστήριξη από tous θεσμούς ενώ υπόσχονται
να συνεχίσουν Tis μεταρρυθμίσεις και μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου
Η Ελλάδα επέστρεψε είναι εδώ και σας καλεί να
γίνετε μέρος της ήταν το κάλεσμα στα αγγλικά
που απηύθυνε στους ξένους επενδυτές στις αρχές
της εβδομάδας ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
κάνοντας λόγο για χώρα ευκαιρίας για επενδύσεις

μεγάλης απόδοσης

του Γιάννη Μακρυγιάννη

j m a k r ig i a η η isö^pi

otothcma.net

is comeback είπε οε
και hos ανεπεξέργαστα αγγλικά
ο πρωθυπουργός ενώ λίγες

μέρες αργότερα ο υπουργός

Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώχος βρέθηκε αυτοί
ιροοώπως οιο διεθνές επεν
διπικό συνέδριο Capital Unk
πη Νέα Υόρκη προβαίνοντας σε μια ασυνήθιστη για αριστερό
κίνηση αλλά άκρ<ος συμβολική για μία κυβέρνηση που
αναζητά Σένα funds για να τονώσουντηνανάι πυΕπ χτύπησε
ο ίδιος ισ καμπανάκι ληξης tits συνεδρίασα του Χρηματιστηρίου
ms Νέας Yopms νιώθοντας άνετα ανάμεσα σε όλους
tous άγριους λύκους της Wall Street και κυρίως έτοιμος να
συνεργαστεί μαζί τους
Οι κινήσεις των κυρίων Τσίπρα και Τοακαλώτου παρά π
υπερβαίνουν κατά πολύ τα παραδοσιακά πολιτικά όρια και
τις ιδεολογικές καταβολές της Αριστεράς δεν είναι τυχαίες
Η κυβέρνηση τα δίνει όλα ουσιαστικά και οε συμβολικό
επίπεδο για να εξασφαλίσει τη στήριξη από tous δανειστές
με σκοπό να κερδίσει μία συμφωνία για την επόμενη ημέρα
όσο το δυνατόν πιο κοντά σιη λεγόμενη καθαρή έξοδο από
τα μνημόνια Και μαζί μια ρύθμιοη για το χρέος έναντι των
ui ιοχωρήσεων ι ίου κάνει οε όλα tu καυτά μέτωπα της τρίτης
και ουσιαστικά τελευταίας αξιολόγησης του ελληνικοί
από τους πλειστηριασμούς και ουσιασιικά την

Greece

προγράμματος

κατάργηση της απεργίας έως την πώληση μονάδων ms ΔΕΗ
και την επίτευξη ιων υψηλών δημοσιονομικών στόχων που
έχουν θέσει οι δανειστές
προσδοκία ότι οι θεσμοί θα στηρίξουν us προσπάθειες
ι ης ελληνικής κυβέρνησης είναι ι όσο μεγάλη που ομολογεί¬
1 1

ται πλέον ανοιχτά Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ανατράπηκε
από τον ΣΥΡΙΖΛ αλλά από τους θεσμούς που αποδήμησαν
το success story του 2014 και οι οποίοι στηρίζουν τώρα για
tous ôiKOÙs tous λόγους τη σταθερότητα της χώρας εν ολίγοις
τη σημερινή κυβέρνηση είπε με τρόπο ο πρόεδρος της
Βουλής Νίκος Βούτσης προκαλώνιας ερωτηματικά γι αυτή
την εναπόθεση των ελπίδων της Αθήνας στην καλή διάθεση
των δανειστών
Ο ίδιος ο κ Τσίπρας ανέλαβε να δώσει εμμέσως πλην
σαφώς κάποιες εξηγήσεις για τους λόγους ι ίου η κυβέρνηση
του είναι αρεστή στους δανειστές Δεν νομίζω όιι υπήρξε
noir άλλοτε μεγαλύτερη κοινωνική ηρεμία από αυτή πον
έχουμε ια τελευταία ιρω χρόνια εφαρμόζοντας ωοιόσο μία
ηολιιική που έχει προβλήμαια δήλωσε σιην πρόσφατη
συνέντευξή του στην ΕΡΤ3 ομολογώντας ότι ο ΣΥΡΙ/Α με τη
μεταπήδησή του από την αντιπολίτευση και τα κοινωνικά
κινήματα cnnv εξουσία εξασφαλίζει στους δανειστές ότι οι
αξιώσεις τους μπορούν να γίνουν δεκτές με τις μικρότερες

Οι διαβεβακοαεις αυτές υπηρετούν ι ιρωιίοιως τον στόχο
του Μεγάρου Μαξίμου να ολοκληρωθεί το συντομότερο η
τρίτη αξιολόγηση μετά ι ην σι ιοία οι κυβερνώντες αναμένουν
την έναρξητων ουσιαστικών συζητήσεωνγια τη ρύθμιοη του

αντιδράσεις
Στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός διεμήνυσε δύο
ακόμη πράγματα ιιρος τους δανειστές σε μια προσπάθεια

ανησυχία δε για το πλαίσιο επίβλεψης ή επιτροπείας
που θα αποφασίσουν οι δανειστές για μετά τη ληξη ton τρίτου

χρέους
Ωστόσο εκεί ακριβώς εμφανίζονται και τα πρώτα
για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Για την
προβλήματα

ακρίβεια εκφράζονται φόβοι και ανακύπιουν ερωτήματα για
τον εάν η υποχωρητικότητα της κυβέρνησης θα ανταμειφθεί
τελικά από tous δανειστές
Ηδη οι Ευρωπαίοι διαμηνύουν ότι οι συζητήσεις για το
χρέος θα γίνουν μετά τον Αύγουστο του 2018 την τυπική
λήξη του τρίτου μνημονίου δηλαδή και όχι νωρίτερα όπως
ήλπιζε η κυβέρνηση αλλά και όι ιως ζητά το ΔΝΤ για να
να έχει ρόλο Μάλιστα οι Ευρωπαίοι ξέκοψαν με τη
μία το ενδεχόμενο που είχε αρχίσει να ψιθυρίζει η Αθήνα
να επανεξεταστεί η μείωση των συντάξεων που έχει νομοθετηθεί
για το 2019 στην ι ιερίι πωοη ι ίου tu ιοχωρήοει το ΔΝΤ
συνεχίσει

1 1

μνημονίου είναι εσχάτως έκδηλη στην κυβέρνηση

I

Ιολύ

Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν ανατράπηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά από tous θεσμού που
αποδόμησαν το success story του 2014 και οι οποίοι στηρίζουν τώρα για tous ôikoùs
tous λόγου5 τη σταθερότητα Tns xojpas εν ολίγοι τη σημερινή κυβέρνηση
είπε με τρόπο ο πρόεδρο5 Tns BouAàs Νίκος Βούτσης προκαλώντας ερωτηματικά
γι αυτή την εναπόθεση των ελπίδων Tns AOàvas στην καλή διάθεση των δανειστών

να τους καθησυχάσει για τη συνέχεια Πρώτον διαβεβαίωσε
ότι θα συνεχίσει Tis μεταρρυθμίσεις και μετά τη λήξη του

τρέχοντος προγράμματος νουθεσία που διατυπώνουν όλο
και περισσότεροι Ευρωπαίοι παράγοντες το τελευταίο διάστημα
Και δεύτερον ότι οι πλειστηριασμοί θα συνεχιστούν
χωρίς κάποια νέα νομοθετική ρύθμιση για προστασία Tns
λαϊκής κατοικίας όπως ζητούν ακόμη και πολλοί βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ H συγκεκριμένη τοποθέτηση του ίδιου του κ
Τσίπρα ερμηνεύειαι και ως επίδειξη πυγμής απένανπ στο
ι πο μεγάλο κύμα κοινωνικών ανι δράσεων ι ίου έχει εκδηλωθεί

την τελευταία τριετία και άρα ως δείγμα της αποφασιστικότητας
να υλοποιήσει όσα ζητούν οι δανειστές

περισσότερο που το μηνύματα απο tous Ευρωποιους είναι
αντιφατικά και μπερδεμένα Είναι ενδεικιικό ότι ακόμη και ο
ηροοεκπκός διοικητής της ΕΚΓ Μάριο Ντράγκι δεν αφαίρεσε
από το τραπέζι των συζητήσεων για την επόμενη ημέρα
το ενδεχόμενο ενός τέταρτου μνημονίου χωρίς καν vu προκληθεί
μάλιστα ρίχνοντας ιο μι κιλά κι στην ελληνική ι ιλευρά
Το είδος της παρακολούθησης από τους δανειστές της
ελληνικής οικονομίας μειά ιο 2018 θα κρίνει πιθανόν και τις
πολιτικές εξελίξεις αφού η κυβέρνηση δεν είναι βέβαιο όιι
μπορεί να αντέξει μια λύση που θα μοιάζει περισσότερο με
ημιέξοδο από ta μνημόνια όσα funds κι αν καταφτάσουν
στη χώρα ανταποκρινόμενα mis σειρήνες του κ Τοακαλώτου
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Πρώτη φορά Αριστερά
στον ναό του τζόγου

0 Ευκλείδη Τσακαλώτοβ και π'Ελενα Κουντουρά
πανηγυρίζουν στη Γουόλ Στριτ το κλείσιμο
ms συνεδρίασηβ ms Hpépas EÀÂaôos
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Λεφτά υπάρχουν
ότι δεν
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1 θα περάσει από
το 50
τη Βουλή και τέλοε η απεργία
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τον
ή
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κατά
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ότι
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δηλώσει
κάνει
να
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Αλεξάνδρεια Παπα
να γράφει άρθρα κ.λπ Κι επειδή
ότι διαφωνούν με την πώληση
Μουζά
δημητρίου
θέμα προσωπικών φιλοδοξιών
των μονάδων fis ΔΕΗ όμωε
λας και Κονιόρδου
Προεδρία ms Δη
θα ψηφίσουν γκρινιάζοντα5
δεν τίθεται το
μοκρατίαε
Και αυτή η πατέντα είναι πλέον
το 84ο éxos
διανύει
θα
2020
κατοχυρωμένη στο κόμμα ms
η αιτία ms évtovns δρα
αλλού
που
βρίσκεται
Ευτυχώε
πάλαι ποτέ Αριστεράε
στηριότητάς του Η ερμηνεία που δίνουν
υπάρχουν οι δανειστή και μαθαίνουμε τη
είναι ότι έχει να κάνει με Tis εκκρε
δικοί
οι
κάνουν
που
σκληρή διαπραγμάτευση
που έχει με τη Δικαιοσύνη Εκείνοε
είχαν
λεπτά
μότητε5
μα5 Μέσα σε ioX\s πέντε
ο
και
αδελφόβ του
συμφωνήσει στο 50%+1 για να αποφασίζουν
στην
Χάρη
απεργία τα σωματεία
Ερωτηματικά

μαθαίνω

ανασχηματισμός

αποχαιρετούν

1

ορισμένοι

την
Πλώρη για τη Βουλή έχει βάλει ο Γιώργοε Kapivns μετά Κε
ms
νέου
του
φορέα
αποτυχία του να εκλεγεί npôeôpos
θητεία στον
vipoapiarcpas Ξεκαθάρισε ότι δεν θα διεκδικήσει τρίτη
ότι θα
αλλά
θέλει
ξέρει
δεν
όχι
γιατί
γιατί
δήμο ms πρωτεύουσας
τον μαυρίσουν για το τίποτα που έκανε στα οκτώ χρόνια που είχε
στα χέρια του τα κλειδιά ms Αθήναε θα είναι λέει υποψήφιοβ
στην Α Αθήνας Αυτό κι αν είναι θράσο5
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Περνούν
τον σκόπελο
οι τράπεζες
πεζες να υπολογίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο
και να σχηματίζουν τις αναλογούσες
προβλέψεις στη βάση των πιθανών
ζημιών και όχι στη βάση των
ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί Από
μελλοντικών

©

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤΖΟΥ
amaliakatzou@gmail.com

την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου
υπολογίζεται ότι θα προκύψουν
κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης
των 2,5-3 δισ ευρώ
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες ο συνολικός
λογαριασμός θα κινηθεί πέριξ των
9,5 δισ ευρώ ο οποίος θα καλυφθεί με
μια σειρά ενεργειών που θα περιγράφονται
στα capital plans
πρόσθετες

ΡΥΘΜΟΥΣ stress tests βρίσκονται οι
τράπεζες καθώς ξεκίνησε η δεύτερη φάση
του ελέγχου ίων προβληματικών χαρτοφυλακίων
από την ευρωπαϊκή ελεγκτική
Αρχή με τα χαρτοφυλάκια της Eurobank
και της Τράπεζας Πειραιώς να βρίσκονται
στο μικροσκόπιο Για την Alpha Bank και
ΣΕ

την Εθνική Τράπεζα ο έλεγχος ολοκληρώθηκε
και σύμφωνα με πληροφορίες προέκυψε
η ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων
για τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων
δανείων της τάξης των 80 εκατ και
100 εκατ ευρώ αντίστοιχα ενώ συνολικά
και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
εκτιμάται ότι ο λογαριασμός θα διαμορφωθεί
περί τα 400 εκατ ευρώ
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
SSM ελέγχει με κάθε λεπτομέρεια κατά
πόσο οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε μη

Στα 400 εκατ

ευρώ θα
περιοριστούν
οι ανάγκες
πρόσθετων
κεφαλαίων
και για τις
τέσσερις
συστημικές
τράπεζες
σύμφωνα
με τον έλεγχο
του SSM στα
προβληματικά
χαρτοφυλάκια

εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αποδώσει
και είναι αποτελεσματικές Κι αυτό
είναι κομβικό για να προληφθούν απρόοπτες
εξελίξεις ενόψει των stress tests
Με βάση πάντως τα μέχρι τώρα δεδομένα
το αποτέλεσμα των ελέγχων του SSM
στα προβληματικά χαρτοφυλάκια εκτιμάται
ότι θα είναι καλύτερο από τις αρχικές
εκτιμήσεις
Ο λογαριασμός των 400 εκατ ευρώ
που υπολογίζεται ότι θα προκύψει από
τους ελέγχους αυτούς μαζί με το κόστος
που θα επωμιστούν οι τράπεζες για τη
λήψη πρόσθετων προβλέψεων από το νέο
λογιστικό πρότυπο IFRS 9 θα συμπεριληφθεί
στο αποτέλεσμα των stress tests που
ξεκινούν σε ένα δίμηνο Σημειώνεται ότι
το πρότυπο IFRS 9 που θα ισχύσει από
1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλει στις τρά¬

Συγκρατημένη αισιοδοξία
Εν τω μεταξύ στη Νέα Υόρκη βρέθηκαν
στις αρχές της εβδομάδας οι Ελληνες
για το συνέδριο της Capital Link
Ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής
Ενωσης Τραπεζών Νικόλαος Καρα
μούζης από το βήμα του συνεδρίου
ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και
καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από
τραπεζίτες

επεσήμανε

προκλήσεις ορισμένες εκ των οποίων
όπως χαρακτηριστικά σημείωσε κληροδοτήθηκαν
από την πρωτοφανή κρίση
Συγκεκριμένα έκανε λόγο για
► τα υψηλά αν και μειούμενα επίπεδα
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
NPEs
► το βελτιούμενο μεν πλην υπαρκτό ακόμα
πρόβλημα της ρευστότητας και την
επιστροφή των καταθέσεων
► τους περιορισμούς στην ελεύθερη
κεφαλαίων
► τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
κίνηση

Ο Χρήστος Μεγάλου πάλι διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στην
ομιλία του τόνισε Οι ελληνικές τράπεζες
έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόμε
νης εξομάλυνσης με σημαντική μείωση
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και
σταθερή επαναφορά των πελατειακών
Η κεφαλαιακή τους θέση είναι
στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω
της ενεργού διαχείρισης των κινδύνων
ισολογισμού ενώ η ρευστότητα βαίνει
βελτιούμενη με τις ελληνικές τράπεζες να
ανακτούν την πρόσβασή τους οτην αγορά
καταθέσεων

Ν ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ
Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης
Τραπεζών Νικόλαος Καραμούζης επεσήμανε Η
κεφαλαιακή επάρκεια η ποιότητα του ενεργητικού οι
συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών
τραπεζών βαίνουν βελτιούμενες τα σχέδια
οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι
ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία έπειτα από χρόνια σωρευτικών ζημιών
στο πλαίσιο μιας ανακάμπτουσας οικονομίας
αναδιάρθρωσης

και να μειώνουν τη χρηματοδότησή τους
μέσω του ευρωσυστήματος
Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν κατά τον
επικεφαλής της Πειραιώς κυρίως λόγω

της πολιτικής σταθερότητας της βελτίωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος
και των αποφασιστικών κινήσεων
των νέων διοικητικών ομάδων των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
παρόλο που οι προκλήσεις παραμένουν
με τη μορφή των επερχόμενων κανονιστικών
ασκήσεων συμπεριλαμβανομένης
της εφαρμογής του προτύπου IFRS
9 ενώ τα υπόλοιπα των προβληματικών
δανείων παραμένουν υψηλά και το
αποεπενδύσεων μη κύριων στοιχείων
ενεργητικού απαιτητικό Σε κάθε
περίπτωση οι τραπεζικές προοπτικές
στην Ελλάδα σε ευθυγράμμιση με την πορεία
της οικονομίας είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σημείο από την έναρξη της κρίσης
τόνισε
Σε επίπεδο οικονομίας τα σημάδια
ανάκαμψης είναι πλέον ορατά τόνισε ο
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Πέραν
του απόλυτου ρυθμού αύξησης του
ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σημασία η ευρεία
συμμετοχή εταιρειών όλων των μεγεθών
και τομέων της οικονομίας σε αυτή την
ανάκαμψη ώστε να μπορούν τα οφέλη
να διαχυθούν στην οικονομία Για τις
τράπεζες η επιστροφή στην κανονικότητα
σηματοδοτείται από δύο χαρακτηριστικά
την αύξηση εσόδων μέσω της
πιστωτικής επέκτασης και την αύξηση
της κερδοφορίας από την αποκλιμάκωση
των προβλέψεων είπε και συμπλήρωσε
ότι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες
η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας
η συνεχής βελτίωση της ποιότητας
και βέβαια η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές
ελληνικών

πρόγραμμα

χαρτοφυλακίου
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ΒΗΜΑτοδότης
Ο αυτόνομος
Ταίπρας

£Λ14>/Α RAI STHM

λειτουργών

του κράτους

TON

ΠΡ2ΤΗ ΦΑΤΝΗ 3

διαπιστώσατε

δημιουργήσει οι τελευταίες
δηλώσεις των υπουργών του
εναντίον των δικαστικών
αλλά και συνολικά
εναντίον της δικαστικής εξουσίας

MèfAAoAtfôï

VnepcpopoAorovME 5

Οσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει
την τελευταία συνέντευξη
του Αλέξη Τσίπρα στην
κρατική ΕΡΤ3 σίγουρα θα
ότι ο Πρωθυπουργός
προαπάθησε να στρογγυλέψει
τις γωνίες που έχουν

î
Ο Ι&ΖΗΨ

M^A^Iopj

Η 6οχρονη Ζωή
Χαλιδιά παίρνει
τον τιμητικό
τίτλο της
προσωπικής

σκηνοθέτριας

Πέτυχε όμως τα αντίθετα με τις
αντιφατικές του δηλώσεις Ενώ
από τη μια πλευρά ως
Πρωθυπουργός

αναγνωρίζει την
υποχρέωση της κυβέρνησης
του να σέβεται τις αυτόνομες
όπως ο ίδιος τις χαρακτηρίζει
διαδικασίας της Δικαιοσύνης
από την άλλη ως πολίτης
δικαίωμα του όταν βλέπει
αποφάσεις οι οποίες είναι
τελείως αντίθετες με το περί
δικαίου αίσθημα το μέσου
πολίτη να τις κατακρίνει
θεωρεί

έλληνα

Τα ερωτήματα λοιπόν που προ
κόπτουν από τις πρωθυπουργικές

δηλώσεις είναι αυθορμητα
Μέχρι ποίου ορίου εντός του
ίδιου προσώπου λειτουργεί ο

πολίτης Αλέξης Τστ'πρας και
από πού αρχίζει να λειτουργεί
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος
Το δεινότερο όμως ζήτημα που
δημιουργείται από τη δήλωση
αυτή του Πρωθυπουργού είναι
ότι αναγνωρίζει όχι απλώς
ρόλο στη δικαστική σε
σχέση με την εκτελεστική εξουσία
ως όφειλε αλλά φτάνει
μέχρι του σημείου να της απονέμει
το προνόμιο της αυτονομίας
Δηλαδή κατά τον πρωθυπουργό
Τσίπρα η Δικαιοσύνη
έχει την εξουσία να δημιουργεί
η ίδια τους κανόνες που τη
αυτονομία Αλλά υπό
τα δεδομένα αυτά αναρωτιέμαι
πόσο αλήθεια τραγική θα είναι
η θέση του πολίτη Αλέξη
όταν ασκεί κριτική σε έναν θεσμό
που ο ίδιος αναγνωρίζει ότι
είναι υπεράνω κριτικής
διακριτό

του
Αλέξη Τσίπρα
αφού δημιούργησε
και το
δεύτερο ύστερα
από αυτό με
το πούρο
προπαγανδιστικό

σποτάκι με τον
Πρωθυπουργό
Το επάγγελμα

της στην
προ Τσίπρα

εποχή ήταν

κής της επιστημονικής ζωής

διαφημίστρια
και σε αυτήν
αποδίδεται και
το σύνθημα

άνθρωποι όπως o Στέλιος Ράμφος
από τον χώρα της διανόησης

Πρώτη Φορά
Αριστερά με
το οποίο κέρδισε
τις εκλογές

ναγιώτης Λιαργκόβας από το
χώρα της οικονομίας ο
Μαρκουλάκης από
τον χώρα των τεχνών και άλλοι

ο ΣΥΡΙΖΑ

Δεν είναι μέλος
του κόμματος
δραστηριοποιείται

στην

εξωκοινοβουλευ¬

τική Αριστερά
και με τον κ
Τσίπρα πρωτοήρθε
σε επαφή

το 2θθ6 όταν
ανέλαβε την
προεκλογική
του καμπάνια
για τη δημαρχία
της Αθήνας

δεσμεύουν

ο Μανώλης Δερμπζάκης
από το χώρα της έρευνας ο Πα
Κωνσταντίνος

Στόχος όπως ειπώθηκε είναι
να δημιουργηθεί μια πρωτόγνωρη

συνεδριακή ατμόσφαιρα
μέσα στην οποία ο κορματικος
λόγος να δεξιωθεί δημιουργικά
τον λόγο και τη φαντασία
ενεργών πολιτών που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα της ΝΔ

θα τα καταφέρουν
Κάλλιο αργά παρά πστέ Μετά
τον σάλο που δημιουργήθηκε
η κυβέρνηση επιχειρεί να
το θέμα των πλειστηριασμών
και των αντιδράσεων
που προκαλεί στην κοινωνία
θα επιδιώξει μαθοίνω να
ένα Παρατηρητήριο
το οποίο σε συνεργασία και με
ενημέρωση από τις τράπεζες
θα παρακολουθεί την πορεία
των πλειστηριασμών Το
θα συγκροτούν
το υπουργείο Οικονομικών το
υπουργείο Δικαιοσύνης και η
αντιπραεδρία της κυβέρνησης
διαχειριστεί

συγκροτήσει

Παρατηρητήριο

Συνέδριο
ανοιχτών
οριζόντων
Στο Συνέδριο της ΝΔ που

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ενώ ήδη σύμφωνα με πληροφορίες
οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί
να δίνουν σε αυτό τα σχετικά
πινάκια με τις προς πλειστηριασμό
ολοκληρώνει

σήμερα τις εργασίες
του αναμένεται σύμφωνα με
τους διοργανωτές να καταγραφεί
μια σημαντική πρωτιά στα
χρονικά του ελληνικού κομματικού
φαινομένου Δεν πρόκειται
να συμβεί στο Συνέδριο αυτό
που συνήθως συνέβαινε σε
ανάλογες περιστώσεις σε όλα
τα δημοκρατικά κόμματα Τον
λόγο δηλαδή του Συνεδρίου
σύμφωνα με τον σχεδιασμό
προγραμματίζεται να μην τον
μονοπωλήσουν κομματικά στελέχη
αλλά κλήθηκαν να συμμετάσχουν
και να μιλήσουν επί
ίοοις όροις σημαντικά πρόσωπα
της οικονομικής της κοινωνι

ερετε τι απάντησε
ο

πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας
στον επικεφαλής
της
Ευρωπαϊκής

Κεντρικής
Τράπεζας ΕΚΤ
Μάριο Ντράγκι

για τη στήριξη
από την ΕΚΤ
εάν η Ελλάδα
θελήσει τέταρτο
πρόγραμμα
μνημόνιο
Ευχαριστούμε
να λείπει το
βύσσινο

κατοικίες μία εβδομάδα
νωρίτερα ώστε να ελέγχεται
αν έχουν τηρηθεί οι σχετικές
προβλέψεις για προστασία της
πρώτης κατοικίας να είναι
η αντικειμενική αξία μέχρι
180.000 ευρώ για άγαμο οφειλέτη
και έως 280.000 ευρώ για

δηλαδή

έγγαμο οφειλέτη με τρία παιδιά

Θυμάμαι ότι ουδείς από τους
υπουργούς του Κωνσταντίνου
Καραμανλή τολμούσε ποτέ
είτε δημοσίως είτε ιδιωτικώς
να του μιλήσει στον ενικό ή να
τον αποκαλέσει με το μικρό του
όνομα Ακόμα και o αδελφός
του Αχιλλέας Καραμανλής τον

φώναζε κύριε πρόεδρε Το
ίδιο συνέβαινε τουλάχιστον στα
τελευταία χρόνια της θητείας
του με τον Ανδρέα Παπανδρέου
και βεβαίως με τον Κώστα
Σημίτη Για τους άλλους
πρωθυπουργούς

όρκο δεν παίρνω
Αλλά γιστι σας τα λέω όλα αστό

Οι
αταίριαστοι
Μπορεί ο Ευκλείδης

Επειδή τελευταίως πρωθυπουργοί
υπουργοί συνεργάτες
μετακλητοί έγιναν ένας

Κολλητοί που λέμε στην

καθομιλουμένη

Και πού να τους
δείτε ή να τους ακούσετε όταν
συζητούν χολαρά μεταξύ τους
όπου η φράση κύριε πρόεδρε
αντικαταστάθηκε με τη γνωστή
λαϊκή φράση δεν είναι ανάγκη
να σας την αναφέρω γνωρίζετε
ακριβώς τι εννοώ Μάλιστα
πριν από καιρό σε μια πτήση

του κυβερνητικού αεροσκάφους
το πλήρωμα που ήταν
όλοι στρατιωτικοί έμεινε
όταν διαπίστωσε ότι
έκπληκτο

στον θάλαμο των V1P επιβατών
η φράση που κυριαρχούσε ήταν

Τσακαλώτος να χτύπησε

το καμπανάκι της Wall
Street αλλά η καμπάνα

του ανασχηματισμού
αρχίζει οσονούπω να
χτυπά νια δύο υπουργούς

Ο πρώτος είναι ο Γιοοργος

Σταθάκης Ολες οι
ενδείξεις δείχνουν πως
θα αντικατασταθεί στο
νευραλγικό υπουργείο
που έχει Ο δεύτερος είναι

ο Πάνος Σκουρλέτης
Τώρα θα πείτε γιατί
αυτοί οι δύο Επειδή μου
λένε δεν ταιριάζουν με
τις νέες στινθήκες που

η γνωστή των Ελληναράδων

διαμορφώθηκαν και

Με αυτόν τον τρόπο προσφωνούσε
ο ένας τον άλλον στις

κατέληξαν ξένοι προς το
γενικότερο κλίμα

τρεισήμισι ώρες που διήρκεσε
η πτήση Αφήστε που ένας διοικητής
οργανισμού κόντιυε κατά
τη διάρκεια της θητείας του
να ξεχάσει το πραγματικό του
όνομα αφού ο πολιτικά
προϊστάμενος

του τον προσφίονούσε
σε επιτυχίες και σε απστυχίες
με φράση που ούτε στο γήπεδο
την ακούς συχνά Και αν την

ακούσεις κοκκινίζεις

Αμετανόητος
δειπνοοοφιοτής
Ιδού τι αλίευσα από μια συνέντευξη
που έδωσε ένας γαλάζιος
πολιτικός στο εξειδικευμένο
για τα θέματα του ελληνικού
οίνου περιοδικό Wine Trails
Θέμα με το οποίο κάλλιστα
μπορούσε να ασχοληθεί και
ο Γευσιγνώστης Ετσι με
ξάφνιασε ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας
Τζαβάρας όχι τόσο με

την ευρυμάθειά του όσο με τις
απόψεις του για το πιο δυναμικό
προϊόν της ελληνικής γης
το κραστ Ενα αναπόσπαστο
κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού
όπως το χαρακτηρίζει
Μία από τις 2 ή 3 φυστκές ουσίας
της ζωής μας που η χρήση
της είναι συνδεδεμένη με τις
πιο βασικές λειτουργίες του
ανθρώπου Είναι το προίόν της
φύσης που για τον Ελληνα έχει
κατ εξοχήν απστελέσει διαχρονικά
τη βάση της δημιουργίας
των πιο σημαντικών συμβολισμών

του για την ατομική και
κοινωνική ζωή Εκτός των άλλων
απαντιόντας στο ερώτημα
του κατά πόσο το κροσί απστε
λεί καθρέφτη των κοινωνικών
συσχετισμών ο Κώστας Τζαβάρας
απάντησε ότι τσ κρασί
εξακολουθεί να είναι το φάρμακο
της λύπης και το μέσο
πολλαπλασιασμού της χαράς
Συνοδεύει στιζητήσεις και
καρδίας ανθρώπων
ευφραίνει

Η σχέση κοινωνίας και κρασιού
εξακολουθεί κατά τον κ Τζα
βάρα να χαρακτηρίζεται με τα

ίδια ακριβώς λόγια που

Υπάρχει όμως ένας
αναπληρωτής υπουργός

που μόνον εύσημα

εισπράττει απο το
Μαξίμου Πρόκειται

για τον Αλέξη Χαρίτση
ο οποίος πέραν του
ΕΣΠΑ αναλαμβάνει
και άλλες αποστολές

Για παράδειγμα το
ξεμπλοκάρισμα των
επενδύσεων όπως αυτή

του Ελληνικού όπου οι
καθυστερήσεις φαίνεται
πως δεν οφείλονται μόνο
στη γραφειοκρατία ή στη
κυβερνητική αβελτηρία
αλλά και σε απαιτήσεις
της αναδόχου εταιρείας
με τις αμφισβητήσεις
που υπάρχουν για τη
νομιμοποίηση του faal

κάποτε

είχε χρησιμοποιήσει ο δει
πνοσοφισπ'ις Αθηναίος Οιαν
ιδείς ιδιώτη μόνο του να τρώγει
χωρίς να χει συντροφιά
τα
ή ποιητή να μη θέ
ούτε τη μουσική γι
αυτούς πρέπει να πιστεύεις
ότι χάσανε και οι δυο τους ο
μεν πρώτος τη μισή απ όλη
του τη ζωή ο δε δεύτερος τη
μισή απ όλη την τέχνη του
Και στο κάτω-κάτω άθλια ζούνε
και οι δύο Το κραοϊ έχει τη
δύναμη να αδρανοποιεί όλες τις
ταξικές διακρίσεις To ίδιο γλυκαίνει
πι ζωή και του φτωχού
και του πλούσιου το ίδιο διεγείρει
τη ψυχή και του εργάτη
και του εργοδότη Με τον ίδιο
τρόπο το μεταλαμβάνει κάθε
πιστός με την ίδια ζέση το
κάθε μυημένος χωρίς
φραγμούς που αναφέρανται σε
φύλο τάξη ιδεολογία επάγγελμα
Ποιος άραγε μπορεί να
διαφωνήσει μαζί του
τραγούδια

απολαμβάνει
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Το νέο τοπίο
και το μεγάλο στοίχημα
Ομόλογα και spreads βρίσκονται ήδη
στα προ κρίσης επίπεδα
προεξοφλώντας την επάνοδο της
Ελλάδας στις αγορές τον τερματισμό
των Μνημονίων μετά από οκτώ χρόνια
και τη δυναμική ανάπτυξη της

ελληνικής οικονομίας
Η έξοδος από την κρίση με την κοινωνία

όρθια οι παρεμβάσεις για άρση των
ανισοτήτων με ενίσχυση των
φτωχότερων στρωμάτων και στήριξη
της μεσαίας τάξης η μεγάλη πρόκληση
για την επόμενη μέρα
4.6.7
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ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ομόλογα και spreads
βγήκαν ήδη
στις αγορές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ

Ολα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα
είναι το hottest play του 201 8
στην Αυγή παράγοντες της
εγχώριας κεφαλαιαγοράς σχολιάζοντας
την ευφορία στην αγορά
επιστέγασμα της οποίας
ήταν να κλείσει η εβδομάδα με το
δεκαετές να δίνει για πρώτη φορά
μετά από 1 1 χρόνια απόδοση κάτω
του 4 και spread κάτω των 400
μετά τις 28 Ιανουαρίου του
2010 Εννοώντας με τον τρόπο αυτόν
ότι η χώρα μας σύμφωνα με
τις ενδείξεις θα είναι το 2018
πόλος έλξης επενδυτικών κεφαλαίων
στα ομόλογα ενδεχομένως δε
και στο χρηματιστήριο Παρατήρησαν
ακόμη ότι αυτό που συνέβη
στην αγορά κρατικών τίτλων μέσα
στο τελευταίο τριήμερο με τέτοια
υποχώρηση των αποδόσεων
δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο
δήλωσαν

ομολόγων

μονάδων

όλες

απότομη

τη διάθεσή τους να τοποθετηθούν
για μεγάλες χρονικές διάρκειες σε
ελληνικά αξιόγραφα αλλά ταυτόχρονα
θα πρέπει και να συγκρατηθούν
σε λογικά επίπεδα τέτοια
που να μην επιβαρύνουν με υψη
λόποσους τόκους το Ελληνικό Δημόσιο
αφού κάτι τέτοιο θα προκαλούσε
πρόσθετες δυσχέρειες στη
διαχείριση του δημοσίου χρέους
στη μεταμνημονιακή εποχή

Με το βλέμμα στα spreads

V

Επενδυτικό hottest

L^play»xo2018

βλέπουν χπν Ελλάδα
παράγοντες τπς αγοράς

πλέον και τα spreads Τη διαφορά
δηλαδή των αποδόσεων που εμφανίζουν
στην δευτερογενή αγορά το
ελληνικό δεκαετές ελληνικό ομόλογο
το
και αντίστοιχης διάρκειας
bund Πιο απλά δηλαδή πόσο
πιο ακριβά από τη Γερμανία
η χώρα μας Και μόνο ότι
γίνεται έστω και απλή αναφορά στα
γερμανικό

Το ράλι όμως των ομολόγων
και από μια εξέλιξη η

συνοδεύθηκε

οποία

όπως παρατήρησαν Έλληνες

brokers έχει μεγάλη αξία ακόμη
και σε ψυχολογικό επίπεδο για
πρώτη φορά μετά από χρόνια τόσο
παράγοντες της αγοράς όσο και
παρατηρητές έπαψαν να
παρακολουθούν αποκλειστικά τις
τιμές που πετυχαίνουν τα ομόλογα
και τις προκύπτουσες από αυτές
τους αλλά προσέχουν
οικονομικοί

αποδόσεις

δανείζεται

spreads εξήγησαν οι ίδιοι κύκλοι

σημαίνει ότι οι διαχειριστές των
χαρτοφυλακίων τραπεζών και
οίκων έχουν υπό εξέταση
την ελληνική αγορά ώστε να
επενδυτικών

αποφασίσουν πότε σε ποια επίπεδα
με τι ποσά και για πόσο διάστημα
θα ανοίξουν ή θα μεγεθύνουν υ¬

πάρχουσες θέσεις στους ελληνικούς

τίτλους Βέβαια η Ελλάδα ακόμη
και μετά την τελευταία αναβάθμισή
της από την Fitch στις 18 Αυγούστου
σε Β από CCC με θετικές
τις προοπτικές outlook έχει
αξιολόγηση σε μη
βαθμίδα τα ελληνικά
δεν είναι επιλέξιμα από
τους περισσότερους θεσμικούς
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα
βαθμολογείται σε επίπεδα Β και
σε Caa2 από τη Moody's και απέχει
6 έως 8 βαθμίδες από την κατηγορία
investment grade
Ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι η
Fitch εφόσον κλείσει και η τρίτη α
πιστοληπτική

επενδυτική

ομόλογα

επενδυτές

ξιολόγηση της Ελλάδας και αποφασισθούν
τα μέτρα ελάφρυνσης του
χρέους θα αναβαθμίσει την ελληνική
οικονομία όπως άλλωστε
να πράξουν και οι υπόλοιποι
οίκοι αξιολόγησης Για το ίδιο θέμα
σε ανάλυσή της για τα ελληνικά
η Τράπεζα Πειραιώς προεξοφλεί
ότι αυτά θα έχουν ενταχθεί
σε επενδυτική βαθμίδα στο κλιμάκιο
Baa που σηματοδοτεί το όριο
μεταξύ ομολόγων επενδυτικής ή μη
διαβάθμισης έως το 2020
αναμένεται

ομόλογα

Η ζοφερή προϊστορία
των 400 μονάδων ßaons

Όταν προχθές το μεσημέρι το
spread του ελληνικού δεκαετούς
στη ραγδαία υποχώρησή του
το όριο των 400 μονάδων βάσης
για να βρεθεί εν τέλει στις 367 η
ήταν διάχυτη καθώς οι 400
έσπασε

Το πρόσφατο ράλι των

ομολόγων

κατοπτρίζει τη βελτίωση του
κλίματος στις αγορές και την άρδην
αλλαγή των διαθέσεων εκ μέρους
των επενδυτών για την Ελλάδα και
στέλνει αίσιους οιωνούς για τις
δυνατότητες της χώρας
καθώς
Πρώτον προλειαίνει το έδαφος
για την επιτυχία του επταετούς
που σχεδιάζει να εκδώσει
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους εκτός απροόπτου αμέσως
μετά το Eurogroup της 22ας
για άντληση κεφαλαίων
άνω των 3 δισ ευρώ
Δεύτερον διευκολύνει την
περισσότερων δοκιμαστικών
εκδόσεων πριν τη λήξη των
Μνημονίων με πιθανότερα χρονικά
σημεία τις ημέρες μετά το Πάσχα
και τις αρχές με μέσα του καλοκαιριού
για δανεισμό αθροιστικά 10
δισ ευρώ πιθανότατα δε με διάθεση
ενός τριετούς ομολόγου και ενός
δεκαετούς
Τρίτον ενισχύει τις προσδοκίες
για τα επιτόκια των νέων εκδόσεων
τα οποία ναι μεν θα πρέπει να είναι
ελκυστικά για τους επενδυτές ούτως
ώστε να δείξουν και έμπρακτα
δανειοδοτικές

ομολόγου

Ιανουαρίου

έκδοση

Ευκαιρίες στο
χρηματιστήριο

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ να παρατηρείται ράλι
στην αγορά των κρατικών ομολόγων και
ταυτόχρονα να υποχωρούν οι χιμέ5 των
στο χρηματιστήριο επισημαίνουν σχεδόν
όλοι οι avariés tns ελληνική ayopäs
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν αυτονόητη
την εξήγηση υπό την έννοια ôncos
ότι οι επενδυτέ τηρούν στάση
αναμονή ενόψει των stress tests των τραπεζών
Τα αποτελέσματα raus αναμένονται τον Μάιο του 201 8 και από αυτά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το κατά
πόσον το Χρηματιστήριο tns Αθήνα5 θα αποτελέσει πόλο έλξη5 επενδυτών
Ανεξαρτήτου nävtcos των αποτελεσμάτων των stress tests το γεγονό ότι η τελευταία μέτρηση tou δείκτη ΡΜΙ
στην Ελλάδα έδειξε βελτίωση mis συνθήκε5 για τη μεταποίηση για έκτο συνεχόμενο μήνα σε συνδυασμό και με το
ότι η αύξηση των θέσεων εργασία εκινείτο στα υψηλότερα επίπεδα 1 8 ετών είναι θετικό δείγμα για tous διαχειριστεί
χαρτοφυλακίων Και μαζί με αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το ότι πίσω από έναν αριθμό μετοχών ελληνικών
βιομηχανικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο υπάρχουν ικανοποιητικοί ισολογισμοί
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι για τΐ5 ευκαιρίε στο ελληνικό χρηματιστήριο έκαναν λόγο vs τελευταίε ημέρε5
και οι Financial Times σε δημοσίευμα tous Επισημαίνοντα5 ότι στην Ελλάδα οι ayopés xpéous και μετοχών λένε
είναι ιδιαιτέρα επικερδέ να προσέξει
διαφορετικέ5 ιστορίε5 και ότι auxés οι διαφορετικέ5 ιστορία συνήθο
κανεί5 τι έχουν να πουν
οι FT παρατηρούν ότι εάν η αγορά ομολόγων έχει δίκιο επίκειται επαναξιολόγηση
των ελληνικών μετοχών τον επόμενο χρόνο Ewocbvras ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή όταν πολλά θα έχουν
αποσαφηνισθεί για το xpéos την έξοδο από τα Μνημόνια και την κατάσταση των τραπεζών η ευφορία στην αγορά
των ομολόγων θα επεκταθεί και στο ελληνικό χρηματιστήριο
μετοχών

υποστηρίζουν

ευφορία

μονάδες δεν ήταν τυχαίο όριο
brokers θυμήθηκαν ότι το
όριο αυτό καταρρίφθηκε σε αντίστροφη
όμως πορεία από κάτω
προς τα πάνω στις 28 Ιανουαρίου
2010 Η υπέρβαση των 400 μονάδων
υπήρξε το αποτέλεσμα μπαράζ
δυσοίωνων εξελίξεων για την ελληνική
οικονομία που απασχόλησαν
τότε για πρώτη φορά σε τόσο
βαθμό είχαν προηγηθεί
το 2009 κάποιες ανησυχίες ηπιότερα
διατυπωμένες τα διεθνή MME
Το μπαράζ αυτό είχε ενταθεί στις 20
Ιανουαρίου εκείνου του έτους όταν
και οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης
Moody's Standard and Poor's
και Fitch είχαν προϊδεάσει τους
για υποβάθμιση της
ικανότητας της χώρας
μας οπότε το spread ξεπέρασε τις
300 μονάδες βάσης και κορυφώθηκε
με το περιβόητο δημοσίευμα για
συμφωνία να προσφύγει η Ελλάδα
στο Πεκίνο για δανεισμό περί τα 25
Έμπειροι

ανησυχητικό

επενδυτές

πιστοληπτικής

δια ευρώ
Παρ ότι αυτή η είδηση διαψεύ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξοδος με την κοινωνία όρθια σε Ελλάδα και Ευρώπη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Είναι αλήθεια πως όταν όροι

όπως

«spreads» και «ομόλογα» μπήκαν

στην καθημερινότητά μας, δεν
συνέβαινε... για καλό. Την εβδομάδα
όμως που πέρασε, η είδηση για την
απόδοση των κρατικών ομολόγων,

για πρώτη φορά στα χρόνια της
μνημονιακής περιπέτειας, σηματοδοτεί
θετική εξέλιξη. Με την απόδοση
του δεκαετούς ομολόγου να
πέφτει κάτω από το 4% καταγράφοντας
ιστορικό χαμηλό από τις αρχές
του 2006 -ήταν 7,35% τον Ιανουάριοκαι του πενταετούς που εκδόθηκε
από την Ελλάδα επιτυχώς τον
περασμένο Ιούλιο στο 3,20%, σπάζοντας
το «αισιόδοξο» σενάριο της
Κομισιόν, σύμφωνα με το οποίο τον
Αύγουστο του 2018 η πενταετία θα
είχε διαμορφωθεί στο 3.75% ώστε

η αναχρηματοδότηση του χρέους
να γίνεται αυτοδύναμα από τις
στην Αθήνα έχουν κάθε λόγο
να αισιοδοξούν.
Όπως εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου,
η εξέλιξη αυτή δείχνει πως οι
επενδυτές προεξοφλούν τον de
facto τερματισμό των Μνημονίων
έπειτα από επτά χρόνια και τη
ανάκαμψη της ελληνικής
«Η Ελλάδα μπορεί ήδη να
αγορές,

σθηκε, «το κακό είχε γίνει», η χρεοκοπία
της Ελλάδας θεωρήθηκε
με το spread να εκτοξεύεται
για πρώτη φορά από την αρχή
της δεκαετίας του 2000 πάνω από
τις 400 μονάδες, επίπεδο που
το πρελούδιο των επερχόμενων
Μνημονίων και το οποίο
κάμφθηκε αυτά τα σχεδόν 8
αναπότρεπτη,

αποτέλεσε

ουδέποτε

χρόνια. Σημειωτέον ότι ακόμη και
το «σπάσιμο» των 200 μονάδων,
στις 26 Νοεμβρίου 2009, ήλθε και
αυτό μετά από τα πρώτα κινδυνολογικά δημοσιεύματα για την ελληνική
οικονομία, με αφορμή τη
«φούσκα του Ντουμπάι» που έσκασε
όταν η κρατική Dubai World
το αίτημα να ανασταλούν οι
πληρωμές, της τάξεως των δισ.
και ενώ είχε προηγηθεί η
των τιμών των ακινήτων
του Ντουμπάι έως και στο μισό.
Την ίδια ώρα που το spread έπεφτε
προχθές κάτω και από τις 400
μονάδες, είδαν το φως της δημοσιότητας
στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος τα οποία έδειχναν ότι η
των ασφαλιστικών ταμείων
συρρικνωνόταν στο γ' τρίμηνο -δηλαδή
δύο μήνες πριν από την
ανταλλαγή των 20 ομολόγων
του PSI του 2012 σε 5
σειρές- σε μετοχές και σε
κεφάλαια, ενώ αντιθέτως
αυξανόταν σε ομόλογα. Και σχεδόν
ταυτόχρονα, ο Ευρωπαίος επίτροπος
Προϋπολογισμού ΓκύντερΈτινγκερ δήλωνε από τις Βρυξέλλες
ότι «θεωρούμε πως οι'Ελληνες θα
στο άμεσο μέλλον τις

δυναμική

οικονομίας.

Γν. Το «ράλι» των
αποδόσεων στα
ομόλογα και η

διαφαινόμενη
ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης δίνουν
στην κυβέρνηση τη
δυνατότητα να σχεδιάσει
πιο αποτελεσματικά
βήματα έως την οριστική
έξοδο από το Μνημόνιο

κλήρωση της τρίτης αξιολόγησης
δίνουν στην Αθήνα τη δυνατότητα
να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά
βήματα έως τον Αύγουστο του 2018
και την οριστική έξοδο από το Μνημόνιο.
Παράλληλα, προσβλέπουν σε

μια διευθέτηση για το χρέος, που,
ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας, «θα
μια σταθερή, μόνιμη,
μακροχρόνια εμπιστοσύνη ανάμεσα
στην ελληνική οικονομία και τους
επενδυτές, ανάμεσα στην ελληνική
οικονομία και τις αγορές».
Την Παρασκευή που μας πέρασε,
υπήρξε άλλος ένας «καλός οιωνός
της χώρας από την κρίση».
727 εκατ. ευρώ από το κοινωνικό
μέρισμα πιστώθηκαν σε 3.250.000
αδύναμους συμπολίτες μας, «Η
κυβέρνηση είναι η μοναδική
που έχει την υπευθυνότητα να
τη μεγάλη προσπάθεια για
την έξοδο από την κρίση και αυτό
αποδεικνύεται εμπράκτως, την ώρα
που μάλιστα ολοκληρώνει για
δεύτερη συνεχή χρονιά την απόδοση
όπως

δημιουργήσει

εξόδου

δανείζεται από τις αγορές χρήματος
με επιτόκια της περιόδου πολύ πριν
από την οικονομική κρίση» αναφέρουν

κυβερνητικοί κύκλοι.
Στόχος της κυβέρνησης είναι αυτό
το μομέντουμ να διατηρηθεί.
επισήμανε και ο πρωθυπουργός
από τις Βρυξέλλες, «να γίνει πιο
σαφής και σταθερή η προοπτική επανάκαμψης της Ελλάδας στις αγορές
χρήματος, ακόμα πιο σαφής και
σταθερή η προοπτική οριστικής
από τα Μνημόνια που τόσο
πολύ ταλαιπώρησαν τη μεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού».
Το «ράλι» των αποδόσεων στα
Όπως

εξόδου

ομόλογα

και η διαφαινόμενη ολο¬

σημερινή

διαχειριστεί

κοινωνικού μερίσματος»,

υπογράμμιζαν

κυβερνητικές πηγές
με σαφήνεια την πρόθεση
της κυβέρνησης: Έξοδος από την
κρίση με την κοινωνία όρθια.
Το στοίχημα για την επόμενη μέρα
αντικατοπτρίζεται στον στόχο για
δείχνοντας

μείωση της ανεργίας κάτω από το
20%, για πρώτη φορά από την αρχή
της κρίσης, συζήτηση για επαναφορά
των συλλογικών διαπραγματεύσεων
με τη λήξη του προγράμματος,
πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων

με στοχευμένες παρεμβάσεις
του ΣΕΠΕ, μείωση των ανισοτήτων,
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
Αλλωστε η πρωτοβουλία του'Ελληνα
πρωθυπουργού για την κοινωνική
Ευρώπη μέσω του ευρωπαϊκού
πυλώνα

κοινωνικών δικαιωμάτων ως
προϋπόθεση για το μέλλον της Ε.Ε.,
με στόχο την κοινωνική σύγκλιση,
τη μείωση της ανεργίας, ιδίως των
νέων, ενάντια στη διεύρυνση της
φτώχειας σε μια σειρά από χώρες
της Ε.Ε., καθώς και ενάντια στο
φαινόμενο

του κοινωνικού αποκλεισμού,
έλαβε μεγάλη υποστήριξη από
την Κομισιόν αλλά και σειρά κρατών
- μελών όπως η Γαλλία, η
η Ιταλία, η Σουηδία, ενώ
και οι περισσότεροι ηγέτες είχαν θετική
Πορτογαλία,

αντιμετώπιση.
Η ατζέντα σε Ελλάδα και Ευρώπη
έχει πλέον αλλάξει. Το μεγάλο στοίχημα

για μια προοδευτική αλλαγή
προς όφελος των πολλών, στον
των φωνών της συντήρησης
και της μισαλλοδοξίας, έχει ήδη
ξεκινήσει.
αντίποδα

υπέβαλε

δολαρίων,

απαξίωση

έκθεση

επιτυχημένη

καινούργιες

αμοιβαία

επιστρέψουν

αγορές».

Κάτι ακόμη που τόνισαν παράγοντες
της αγοράς ήταν πως, ακόμη
και αν υπάρχουν βραχυχρόνιες
των αποδόσεων, για
κερδοσκοπικούς ή άλλους λόγους,
η τάση είναι σαφώς πτωτική και το
ράλι του 2018 προεξοφλημένο.
αυξομειώσεις

Ο Ευκλείδη* Τσακαάώτο5 στο Χρηματιστήριο tns Nias Yopicns, Ο Δημήτρη* Παπο

ίου με τον υπουργό Εμπορίου των ΜΠΑ Γ. Pos

Επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω... Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον
Ποιες συμφωνίες συζήτησαν με τους Αμερικάνους Τσακαλώτος και Παηαδημητρίου
Την ευκαιρία να συνδράμουν στο να
έτι περαιτέρω κάποια επενδυτικά
προχωρήσουν

σχέδια είχαν οι υπουργοί Οικονομικών και
Ευκλείδης Τσακαλώτος και Δημήτρης
Παηαδημητρίου κατά την πρόσφατη επίσκεψή
τους στις ΗΠΑ. Ο πρώτος είχε την ευκαιρία να
μιλήσει μπροστά σε Αμερικανούς επενδυτές
στη διάρκεια της παρουσίας του στο 19ο συνέδριο
της Capital Link, ενώ ο δεύτερος είχε μια
πολύ σημαντική νέα συνάντηση με τον υπουργό
Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος.
Πέραν του ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
σε ευρύ κοινό για τις προοπτικές της
οικονομίας και τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η χώρα ως επενδυτικός προορισμός,
πραγματοποίησε και κατ' ιδίαν συναντήσεις με
υποψήφιους -κυρίως Αμερικανούς- επενδυτές.
Στο περιθώριο του συνεδρίου κάποια μεγάλα
funds, όπως η JP Morgan και η BNP Paribas,
διοργάνωσαν μια σειρά από επενδυτικά «τραπέζια»
των 10-15 επιχειρηματιών, σύμφωνα με
Οικονομίας

μίλησε

ελληνικής

πληροφορίες της «Α», όπου ο'Ελληνας υπουργός
πραγματοποιούσε παρουσιάσεις για το πού
η ελληνική οικονομία, καθώς και τις
που έχουν επέλθει, επιδεικνύοντας μάλιστα
το ανοδικό μακροοικονομικό πλαίσιο στο
οποίο κινείται η χώρα.
οδεύει

αλλαγές

Ποια πρότζεκτ συζήτησαν
Παηαδημητρίου και Pos

σφέροντας 718,3 εκατ. ευρώ για την εξαγορά
του 75%.
Την ίδια ώρα φαίνεται ότι πραγματοποιείται
γύρος διαβουλεύσεων για τη διάσωση των
Νεωρίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και
την εταιρεία Onex του Ελληνοαμερικανού Πάνου
Ξενοκώστα. Σε αυτήν την περίπτωση θα
μια λύση α λα Μαρινόπουλος, όπως
ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη,
ωστόσο αναζητείται λύση για να εκπληρώνονται
οι εκκρεμότητες της προηγούμενης κατάστασης,
δηλαδή της ιδιοκτησίας Ταβουλάρη.
Συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται
πως υπήρξε και για τον σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη.
Άλλωστε φαίνεται ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία
σύμφωνα με πληροφορίες η οριστικοποίηση
της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας που
θα προωθήσει το πρότζεκτ του πλωτού σταθμού
LNG στην Αλεξανδρούπολη και το ενδιαφέρον
αμερικανικών εταιρειών είναι έκδηλο.
ναυπηγείων

ακολουθηθεί

Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν και η συνάντηση
Παπαδημητρίου - Ρος στην Ουάσιγκτον, καθώς,
παρά το ότι κράτησε μία ώρα, τέθηκαν, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Α», τα ζητήματα της
Ασφαλιστικής, των ναυπηγείων στο
καθώς και το πρότζεκτ με τους σταθμούς
Υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη.
Εθνικής

Νεώριο,

Για το ζήτημα της Εθνικής Ασφαλιστικής οι
πληροφορίες ανέφεραν ότι κινούνται οι όποιες
διαδικασίες και μέσα στους πρώτους μήνες θα
έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την εταιρεία
Exin που επικράτησε στον διαγωνισμό προ¬

Γ.Α.
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Να ξεπηδήσει κάποιος τιμωρός απ τα κόκκαλα βγαλμένος
των Ελλήνων τα ιερά
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ

ένας παΑαής μύθος που

αν και αισωπίζει

Υπάρχει

δεν

περιλαμβάνεται

οτο σώμα των μύθων
χου μεγάλου μυθογράφου Ο σκορπιός

που ήθελε να μετακινηθεί στην απέναντι
όχθη του ποτάμιου επειδή δεν
ή§ερε κολύμπι πρότεινε στον βάτραχο
να τον μεταφέρει στη πλάτη του
Στις εύλογες αντιρρήσεις του
όχι δεν μπορεί να το κάνει
αφού ο επίδοξος επιβάτης διαθέτει
δηλητηριώδες κεντρί που ανά πάσα
στιγμή μπορεί να το χρησιμοποιήσει
βατράχου

ο σκορπιός αντέτεινε

με όρκους ότι
αποκλείεται να αδικοπραγήσει αφού
σ αυτήν τη περίπτωση θα κινδύνευε
και ο ίδιος να πνιγεί Έτσι ο βάτραχος
ενέδωσε και απεδέχθη την μεταφορά
Στο μέσο της διαδρομής ο σκορπιός
δεν αυτοσυγκρατήθηκε και
τσίμπησε τον ευεργέτη του Καθώς
συμπνίγονταν αμφότεροι ο βάτραχος
πρόλαβε να ψελλίσει γιατί το έκανες
αυτό αφού και εσύ θα πνιγείς Και
η απάντηση του δολοφόνου Το γνωρίζω
αλλά αυτή είναι η φύση μου
ρε φίλε να συμπεριφέρομαι έτσι
Είναι φευ στη φύση του τούρκου
να ενεργεί βαρβαριστί Πριν
αλέκτορα φωνήσαι άλλωστε λύκοι
γκρίζοι ή μαύροι δεν έχει σημασία
λύκοι εισέβαλαν στην Αγιά Σοφιά
για να προσευχηθούν ενώ βουλευτές
του ΑΚΡ ζήτησαν να μετατραπεί
Το
η Αγιά Σοφιά σε τζαμί
έχουν κάνει ήδη για την Αγιά Σοφιά
της Τραπεζούντας και για άλλα ιστορικά
προσκυνήματα της Ορθοδοξίας
Το 2017 διέπραξαν διπλάσιες
του εναερίου χώρου μας
παραβιάσεις

και υπερτετραπλάσιες των χωρικών
μας υδάτων σε σχέση με το 2016
Η επίσκεψη του ανεπιθυμήτου δεν
άλλαξε την συμπεριφορά του Μάλλον
τη χειροτέρεψε Ο Γιλντιρίμ μίλησε
προχθές στην τουρκική Βουλή για
γκρίζες ζώνες πράγμα που επιβάλλει
την κατακόρυφη ενδυνάμωση της
εθνικοαμυντικής μας θωράκισης και
την παντί σθένει άμεση αποκατάσταση
της αεροναυτικής μας ισορροπίας

Οι σημερινές ηγεσίες μας εκτός

Θα βάλει κάποιος σχη θέση χου
χον Λουξεβουργέζο ή θα χου στείλουμε
ένα βαρέλι βαρύ ελληνικό κρασί

Οι σημερινές ηγεσίες μας
εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα
μεταστροφής τους
αδυνατούν να συλλάβουν
το υπερκατεπείγον της
της εθνικοαμυντικής
μας θωράκισης

ενδυνάμωσης

αν γίνει κάποιο θαύμα μεταστροφής
τους αδυνατούν να συλλάβουν το
υπερκατεπείγον ικανοποίησης αυτής
της ανάγκης
Ο Ανώνυμος συγγραφέας της
Υπάρχει μια αδάπανη κινηχικόχηχα
Νομαρχίας αφιερώνει το έργο του Ζάεφ για την ονομασία εξαιτίας
του στον Ρήγα Βελεστινλή με μία φράση της σπουδής χου να μπει στους Ευ
του Βιργιλίου exoriare aliquis nostiis ρωατλαντικούς θεσμούς Λέμε αδάπανη
ex ossibus ultor που μεταγλωττίζει ο
όσο ο κ Κοτζιάς δεν ξεκαθαρίζει
ίδιος αρχαιοελληνιοτί αναφανήναι πς ότι οποιαδήποτε ονομασία τους δεν
εκ των οστέων ημών έκδικος»(=απ χα θα έχει τον όρο Μακεδονία
κόκκαλα βγαλμένος των Ελλήνων τα
Έβγαλαν από το ψυγείο και τον
ιερά να ξεπηδήσει κάποιος εκδικητής Νίμιτς τρισαποτυχημένο διαπραγματευτή
και τιμωρός Γένοιχο
Ο Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ διακωμώδησε
Επείγει το άμεσο ξεκαθάρισμα
προχθές την πραγματική
της δικής μας θέσης Ονομασία
θέση για το σκοπιανό ονομασία χωρίς το Μακεδονία ή παράγωγα
χωρίς το Μακεδονία ή πα Το περισσόν εκ χου πονηρού
Έχει χη σημασία χης η δήλωση
ράγωγά χου»-όχι χην επίσημη
με γεωγραφικό προσδιορισμό χου πρώχου σκοπιανού προέδρου
Το διέπραξε παρουσία χου Κύρο Γκληγκόροφ 6/3/1992 Την
Σκοπιανού πρωθυπουργού όπου επαναλαμβάνει και σχα Απομνημο
ονόμασε χα Σκόπια Μακεδονία
νεύμαχάχου σελ 259 Είμαστε Σλάβοι
Αμέσως όμως μεχά ξέσπασε σε
Ήλθαμε εδώ τον 6ο μ.Χ αιώνα
γελάκια για χο καχόρθωμά και δεν έχουμε καμιά σχέση με τους
χου καταλήγοντας με το ίδιο πάντοτε αρχαίους Μακεδόνες Με αυτή τη
ένοχο ύφος ότι έκανε λάθος και βάση μπορούμε να προχωρήσουμε
εννοούσε Σκόπια
Ο ηχχημένος και ολούθε παρη
Ελληνικής

ελληνική

Μακεδονία

ειρωνικά

χημένος σήμερα Γκρουέφσκυ είχε
απαγορεύσει χην αναμεχάδοσή χης
Ήδη όμως η μεγαλύχερης κυκλοφορίας
σκοπιανή εφημερίδα Vecer
χην ξαναέβαλε σχην ισχοσελίδα χης
Ο επικεφαλής χης Κομισιόν σχη
διαπραγμαχευχική ομάδα χων δανει
σχών μας διεθνών χοκογλύφων Νχέ
κλαν Κοσχέλο από χην Νέα Υόρκη
αυτή τη φορά συνέδριο Capital Link
εκτέλεσε εν ψυχρώ χην όλη περιρρέουσα
ατμόσφαιρα προσδοκώμενης
ευχυχίας που διαχέει η Κυβέρνηση
Μας προσγείωσε ανώμαλα δηλώνονχας
όχι ο δρόμος χων μεχαρρυθμίσεων
θα είναι μακρύς καθώς μια βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη θα χρειαστεί
χη διατήρηση sic της εφαρμογής
των δομικών μεταρρυθμίσεων για
πολλά ακόμη χρόνια Ξεχωρίζουμε
διατήρηση και για πολλά ακόμη
χρόνια Ζήσε μαύρε μου να φας τρι
φύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι
Δεν μας χρειάζονταν βεβαίως ο
Κοοτέλο για την προσγείωση στην
πραγματικότητα Τη βιώνουμε μισθοί
συντάξεις καταθέσεις ενοίκια
δεσμεύονται καθημερινά για χρέη
στο Δημόσιο 1.014.295 είναι οι πο
λίχες που χρωστούν και αδυνατούν
να πληρώσουν
Σχη κλασσική μας παράδοση υπάρχει
βεβαίως ο Προμηθεύς Δεσμώ
χης»-εκεί μας έχουν χώρα-αλλά η
επέρχεχαι με χον Προμηθέα
Λυόμενο Εκεί προσβλέπουμε
κάθαρση

Ο

Στέλιος Παπαθεμςλής είναι
Πρόεδρος Δημοκρατικής
Αναγέννησης
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ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Ποιους είδε
ο Ι οακαλώιοΝ
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Με τους

λύκουςσκίτσο

0 Ευκλείδης Τσακαλώτος

βρέθηκε

στο επίκεντρο του συνεδρίου για την
ελληνική οικονομία στη Νέα Υόρκη Αυτό
δείχνουν τα ραντεβού και α συναντήσεις που είχε με
εκπροσώπους των μεγαλύτερων funds OBluecrest
Cyrus Capital Fir Tree Knighthead Capital
Stonehill Capital Waterwheel Capital Graham
Capital Greylock Hayman Capital Oppenheimer
Serengeti American Century Caxton Goldentree
Marathon Asset Management Prudential Smithcove
Capital Goldentree Ο Τι κι αν κάποια στον ΣΥΡΕΑ
αυτούς τους επενδυτικούς οίκους τούς αποκαλούν

ακόμη και σήμερα

λύκους

£.3er.O-f
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Greece is come

back
Του Σίοκράτη Τσιχλιά
ίμαι βέβαιος ότι o γεωργικός συνεταιρισμός
Ανω Βύσοας που εξάγιι όλη την
παραγωγή του σπαράγγια και σκόρδα
στη Γερμανία έχει προσλάβει για τις ανάγκες
της συνεννόησης με τοος εισαγωγείς των
προϊόντων του κάποιον που ομιλεί άριστα τη
γερμανική ή την αγγλική αναλόγως σε ποια
γλώσσα γίνονται οι επαφές Πώς αλλιώς Ποιος
θα απαντήσει στα μέιλ και στα τηλέφωνα ποιος
θα ελέγξει τις συμβάσεις θα μεταφράσει σοχπά

τις οικονομικές συμφωνίες και τους όρους τους
Παράλληλα οι παράγοντες του συνεταιρισμού
θα έχουν κουτσομάθει και καμιά πενηνταριά λέξεις
για να δημιουργιίται το χαλαρό κλίμα στις
συναντηθείς παρόντος βεβαίως του μεταφραστή
Η δουλειά τους όσο μοντέρνοι αγρότες κι
αν είναι δεν είναι οι ξένες γλώσσες αλλά να
παράγουν διακεκριμένα προϊόντα
και απ ο,τι φαίνεται τα
καταφέρνουν τέλεια
Μου είναι αδύνατον να
καταλάβω πώς αυτό που είναι
αυτονόητο στην ακριτική
Νέα Βύσσα δεν το αντιλαμβάνονται
στο πρωθυπουργικό
επιτελείο Ποιοι άραγε από το
περιβάλλον του έλληνα πρωθυπουργού είναι
τόσο αμελείς και επικίνδυνοι ώστε τον αφήνουν
απροστάτευτο να εκτίθεται κατ επανάληψη σε
διεθνές ακροατήριο μιλώντας ή επιχειρώντας
να συνεννοηθεί στα αγγλικά μια γλώσσα την
οποία κατέχει ανεπαρκώς Πώς είναι δυνατόν
σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα όλοι αυτοί
οι κομματικοί και κρατικοί φωστήρες να μη
διορθώνουν φράσεις που θα γίνουν αντικείμενο
ειρωνικού σχολιασμού Για να συνεννοούμαστε
αυτό που άφησαν οι σύμβουλοι του
κ Τσίπρα να φτάσει στις ΗΠΑ σε επενδυτικό
συνέδριο για την Ελλάδα ήταν το εξής
Greece is come back is here now Μετάφραση
Η Ελλάδα είναι επιστροφή είναι εδώ
τώρα Πώς είναι δυνατόν να το είδαν και να
το έστειλαν στο συνέδριο Δεν παρακολουθεί
κανείς τον κ Τσίπρα όταν μιλάει στο εξωτερικό
δεν ξέρει κανείς αγγλικά στο Μαξίμου
ξέρουν αλλά το θεωρούν χαριτωμένο να κάνει
λάθη ο πρωθυπουργός μιας χώρας μήπως
κιόλας το θεωραύν μέρος του ριζοσπαστικού
προφίλ του αρχηγού τοος να εκφέρει ακατάληπτες
αγγλικές λέξεις δεν ντρέπεται κανείς
με αυτές τις χοντράδες
Εκατοντάδες ηγέτες που κατέχουν άριστα
την αγγλική μιλούν στις διεθνείς συναντήσεις
στη γλώσσα τοος και ως δήλωση γλωσσικού
πατριωτισμού Στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι
κατοχυρωμένες επίσημες γλώσσες που χρηστ
μοποιούνται ελάχιστα Ποιος ακριβώς είναι ο
λόγος σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό όπου
ηγέτες και επιχειρηματίες απολαμβάνουν τις
υπηρεσίες επαγγελματιών μεταφραστών ο δικός
μας Πρωθυπουργός να απευθύνεται στην
παγκόσμια κοινότητα με αγγλικά φυλάρχου
Φαντάζεσθε τον τρόμο με τον οποίον θα άκουσαν
οι επενδυτές αυτόν τον ακατέργαστο απλοϊκό
και λανθασμένο λόγο στα αγγλικά Και μη
μου πείτε ότι σημασία έχει η ουσία γιατί δεν
υπάρχει καμιά ουσία αν λες η Ελλάδα είναι
επιστροφή αντί να πεις η Ελλάδα επέστρεψε
Το να μην ξέρει καλά αγγλικά ένας σαραντάρης
ακόμη και πρωθυπουργός μπορεί να
συμβεί είναι πλημμέλημα Το να μιλά αγγλικά
ασυνάρτητα εκπροσωπώντας μια χώρα είναι το
λιγότερα ακατανόητο
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Ορατή η ανάκαμψη
σία ακίνητα το 2018
Συνολικότερη ανάκαμψη ιης αγοράς
ακινήτων πέραν των ποιοτικών
γραφείων και καταστημάτων βλέπουν
το 2018 στελέχη του real
estate υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη
για την πορεία της οικονομίας
Οπως τονίζουν η εξεύρεση ποιοτικών
χώρων είνα ι πλέον δύσκολη
υπόθεση Σελ 14
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To 2018 αναμένεται ανάκαμψη
στην αγορά των ακινήτων
Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που
εκπέμπουν στελέχη xns ayopös
ακινήτων όσον αφορά Tis προοπτικέ
εξόδου του κλάδου από
την κρίση ενόψει του 2018 Εφόσον
δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη
εξέλιξη για την πορεία τηε οικο

νομίαε είναι εφικτό το νέο èxos

να σηματοδοτήσει την αρχή xns
ανάκαμψηε των ακινήτων σε όλο
και περισσότερε5 κατηγορίεβ πέραν
των κτιρίων γραφείων και
υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών που ήδη καταγράφουν
κέρδη
Αφενόε τα νέα δεδομένα που
θα δημιουργήσει στην αγορά του
real estate η πιο ενεργή διαχείριση
των NPLs από πλευράε τραπεζών
και αφετέρου η συνολική πορεία

καταστημάτων

ms ελληντκή5 οικονομία μπορούν
να δημιουργήσουν συνθήκεε για

τη συνολική ανάπτυξη xns OYopâs

του real estate και όχι μεμονωμένων
τμημάτων xns öncos γίνεται
μέχρι σήμερα σημειώνει ο κ
Apns Kapmivôs διευθύνων σΰμ
βουλοβ Tns Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ xns μεγαλύτερηε επεν
δυτικήε εταιρεία5 ακινήτων xns
χώρα5 με χαρτοφυλάκιο αξίαβ
άνω του 1,6 δισ ευρώ Μιλώνταβ

στο 19ο Capital Link Invest in
Greece Forum σημείωσε ότι το
2017 χαρακτηρίστηκε από αρκετέ5
συναλλαγέ σε θυλάκουβ xns

των επαγγελματικών
με καλά επεγδυτικά
με τιβ x\uès πώλησηε
που καταγράφηκαν να δείχνουν
αυξητική τάση Ωστόσο σύμφωνα
με τον κ Καρυτινό πρέπει αυτή
η τάση να επεκταθεί και στα υπόλοιπα
ακίνητα Το ζητούμενο είναι
μια συνολική ανάπτυξη του
κλάδου του real estate και αυτό
θα γίνει ορατό όταν αρχίσει να
OYopâs

ακινήτων

χαρακτηριστικά

ενισχύεται η απορρόφηση του
υφιστάμενου αποθέματοε κενών
χώρων Προϋπόθεση για την εν
λόγω εξέλιξη είναι η oaqms και
σταθερή ανάκαμψη Tns ελληνικήε
οικονομία5 που θα αποτελέσει
και το βασικό ζητούμενο κατά τη
διάρκεια του 2018
Εξίσου θετική για eis προοπτικέε
του κλάδου είναι και η άποψη του
κ Μάριου Αποστολίνα διευθύ
vovxos συμβούλου xns Intercontinental
International ΑΕΕΑΠ
Σύμφωνα με τον ίδιο η τάση στην
αγορά είναι θετική τόσο όσον
αφορά τη ζήτηση για νέε3 μισθώ

τεγκατάσταση των επιχειρήσεων
σε μικρότερα γραφεία προκειμένου
να περιορίσουν τα λειτουργικά
tous έξοδα
Σύμφωνα πάντωε με τον κ
τα ακίνητα σύγχρονων
προδιαγραφών και με αξιόλογα
επενδυτικά χαρακτηριστικά
δηλαδή όσα αποφέρουν σημαντικό
εισόδημα axous kütöxous
Καρυτινό

ποιοτικών

tous θα συνεχίσουν να βρίσκονται
σε θέση ioxùos και στο μέλλον
έναντι των υπολοίπων ακινήτων
χαμηλότερων προδιαγραφών
Τα εν λόγω ακίνητα δείχνουν
τάσειε σταθεροποίησα oris αξίε5
και δεν διατίθενται σε τιμέ5
δηλαδή υπό πίεση
καταγράφεται αυξανό
uEvos ôvKos αγοραπωλησιών ενώ
αυξημένη είναι και η ζήτηση ειδικά
στα εμπορικά καταστήματα
που βρίσκονται σε δημοφιλείε εμ
πορικέβ oôoûs επισήμανε ο κ
KapuTivös Κατά τον ίδιο πάντωε
η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε
μεταβατικό στάδιο προσπαθώντας
να βρει vées ισορροπίεε
Κατά τον κ Αποστολίνα είναι
βέβαιον ότι σημαντικόε όγκοε
αποθέματοε των περασμένων
δεκαετιών δεν θα ξαναβρεί
ρόλο στην αγορά Ακίνητα που
αναπτύχθηκαν Tis δεκαετίεε του
1980 και του 1990 xeopis ιδιαίτερη
σκέψη πλέον δεν εξυπηρετούν
κάποιε5 ανάγκεε και είναι δύσκολο
να διατηρηθούν στην αγορά ακόμα
και μετά την ανάκαμψη του κλάδου
σημειώνει χαρακτηριστικά
Είναι πιθανόν τα εν λόγω κτίρια
distressed

Ταυτόχρονα

Η

χάση στην αγορά

είναι θετική τόσο
όσον αφορά τη ζήτηση
για νέες μισθώσεις
όσο και για τις
αγοραπωλησίες
σεΐ5 όσο και για xis αγοραπωλη
σίε5 Πλέον είναι πολύ δύσκολο
να βρεθεί kcvös xeopos σε ποιοτικά
ακίνητα κάτι που δεν συνέβαινε
στο παρελθόν Αλλο ένα χαρακτηριστικό
του 2017 ήταν ότι σε πολ
Xts περιπτώσει έγιναν συναλλα
γέε είτε ενοικιάσει είτε πωλήσει
σε xiués μεγαλύτερε3 από την αρχική

ζητούμενη αξία ακριβοί λόγω
αυξημένηε ζήτησα αναφέρει
ο κ Αποοτολίναβ Παράλληλα
σημειώνει

ότι το τρέχον éxos
και οι πρώτεε μετακινήσει
εταιρειών σε νέα μεγαλύτερα

καταγράφηκαν

γραφεία σε ένα ακόμα θετικό
δείγμα για x\s μελλοντικέε προ
omirés xns ayopäs Μέχρι σήμερα
αυτό που συνέβαινε ήταν η με¬

κτιριακού

να κατεδαφιστούν ανοίγοντα5
τον δρόμο για νέεε αναπτύξει
και χρήσειε στο μέλλον εφόσον
ασφαλώε η τοποθεσία κρίνεται
κατάλληλη για κάτι τέτοιο
Ν Χ

ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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Από πλεόνασμα πάμε καίΐά
εΜηνική

Ωστόσο η

Η

οικονομία χωΗαίνει οχην επίτευξη δυναμικών ρυθμών ανάπτυξης

Ελλάδα έχει πετύχει ένα θαύμα τα

τελευταία

χρόνια Εχει καταφέρει τα
ελλείμματα της περασμένης
που την οδήγησαν στη χρεοκοπία του
201 0 να τα μετατρέψει σε θηριώδη πρωτογενή
πλεονάσματα Τα πλεονάσματα των δύο
τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερα από αυτά
που προέβλεπε το τρίτο μνημόνιο
Εκεί που απέτυχε η ελληνική οικονομία μέχρι
σήμερα είναι να παρουσιάσει δυναμικούς
ρυθμούς ανάπτυξης Οταν τα πλεονάσματα
δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη ανάπτυξη
δεν είναι βιώσιμα
θηριώδη

δεκαετίας

Εστω και έτσι όμως υπάρχουν διεθνείς αναλυτές

που αισιοδοξούν για τη μελλοντική πορεία
της χώρας αλλά όπως πάντα είθισται σε
αυτέςτις περιπτώσεις και αναλυτές που είναι
απαισιόδοξοι

να επαναληφθεί το ελληνικό δράμα του 201 5
Η πραγματικότητα είναι πως το ΑΕΠ το 201 7
παρουσίασε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο θετικό
πρόσημο Η αύξηση όμως αυτή ήταν
από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού
και οφειλόταν κατά μεγάλο μέρος στην αυξημένη
τουριστική κίνηση καταδεικνύοντας παράλληλα

Στο πρόσφατο φόρουμ που οργάνωσε η Capital
Link στη Νέα Υόρκη οι οίκοι Moody's και

Fitch εμφανίστηκαν αισιόδοξοι πως η ανάπτυξη

της ελληνικής οικονομίας μπορεί να ξεπεράσει
τις εκτιμήσεις
Οπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε η Elena
Duggar κορυφαίο στέλεχος του οίκου Moody's
υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα στα επόμενα
χρόνια η ανάπτυξη να ξεπεράσει τις προβλέψεις
Από την άλλη πλευρά οι αναλυτέςτης μικρότερης
Capital Economics συνεχίζουν να είναι

μικρότερη

την αδυναμία της εσωτερικής οικονομικής
δραστηριότητας
Το φυσιολογικό θα ήταν μετά από δεκαετία σχεδόν
ύφεσης να ηγείται της Ευρώπης σε ανάπτυξη

προβληματισμένοι

σε σχέση με τις προοπτικέςτης
οικονομίας Συγκεκριμένα εκτιμούν πως
η έξοδος από το πρόγραμμα το προσεχές καλοκαίρι
δεν θα είναι καθαρή πως το χρέος
υψηλό και οι δανειστές θα επιμείνουν
στην εφαρμογή πολιτικά τοξικών μεταρρυθμίσεων
Παράλληλα υπογραμμίζουν τον κίνδυνο

κατάσταση που εμφανίζει το ελληνικό
στηρίζει περισσότερο τα επιχειρήματα
της απαισιόδοξης πλευράς Οι τιμές των ελληνικών
πολυεθνικών κινούνται κοντά στα ιστορικά
υψηλά ενώ αυτέςτων τραπεζών που εξαρτώνται
από την ελληνική αγορά βρίσκονται κάτω από τα
Η

ελληνικής

παραμένει

Οι ξένοι επενδυτές δηπωσαν αισιόδοξοι
για την εϋπηνική οικονομία στο συνέδριο
ins Capital Link στη Νεα Υόρκη

χρηματιστήριο
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Σε σταυροδρόµι σοβαρών προκλήσεων οι τράπεζες
Τα stress tests που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα τον ερχόµενο Φεβρουάριο θεωρούν
ως το µεγαλύτερο «στοίχηµα» που...
καλούνται να κερδίσουν οι Έλληνες τραπεζίτες,
υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα υπάρξουν
«δυσάρεστες εκπλήξεις» και «συστηµικές διαταραχές»
από αυτά. Και αυτό γιατί η εικόνα που διαµορφώνεται
σήµερα στον κλάδο δείχνει να βελτιώνεται σηµαντικά.
Οι τράπεζες επιστρέφουν σε οργανική κερδοφορία, οι
καταθέσεις επανέρχονται σταδιακά αλλά σταθερά και
οι στόχοι που έχουν τεθεί για την µείωση των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων φαίνεται να
επιτυγχάνονται, δηµιουργώντας ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για τις εγχώριες συστηµικές τράπεζες.
Όλα αυτά προέκυψαν από τις οµιλίες των ελλήνων τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, στο οποίο παρευρέθηκαν και διεθνείς fund managers, που έχουν σηµαντική παρουσία στον ελληνικό
τραπεζικό και επιχειρηµατικό χάρτη. Ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης υπογράµµισε πως «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και
καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις.
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα
πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας» ανέφερε χαρακτηριστικά
«Ωστόσο», πρόσθεσε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2), η εφαρµογή των
οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον
εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν
µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».Ο κ. Καραµούζης
αναφέρθηκε στην βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα
από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2 δισ. ευρώ
σε ετησιοποιηµένη βάση) η οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές
προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία
ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους.
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα»,
κατέληξε ο επικεφαλής της Eurobank.
ΜΕΓΑΛΟΥ
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σε παρέµβαση
του στην ίδια εκδήλωση υπογράµµισε πως « οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά
επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται
περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη,
µε τις τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους
µέσω Ευρωσυστήµατος».
Οι θετικές αυτές εξελίξεις επετεύχθησαν σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου λόγω της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων των νέων
διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
«Οι προκλήσεις παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων
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παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε
κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας,
είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης», συµπλήρωσε.
Για ορατά σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο στο συνέδριο της Capital Link o
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, «Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης
και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», ανέφερε. Σύµφωνα µε τον κ.
Φραγκιαδάκη «το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η
επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την
επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα».
Πηγή
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Oι HΠA, οι λιγνίτες της ΔEH και οι µη προσδοκίες
Oυδέν νεώτερον από το... αµερικανικό µέτωπο, ή µάλλον µηδέν εις το πηλίκον. Mια λύση που είχε σε πρώτο
πλάνο η ΔEH για την πώληση κατ’ αρχήν των λιγνιτικών µονάδων και κατά δεύτερο την ανάπτυξη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. O Eµµ. Παναγιωτάκης της ΔEH που πήγε και στο Capital Link στη Nεα
Yόρκη «στόχευε» παράλληλα µε τις όποιες άλλες επαφές να διερευνήσει το ενδεχόµενο του ενδιαφέροντος
από τους Aµερικανούς.

Oι HΠA διαθέτουν αντίστοιχες µονάδες παράγοντας πάνω από 70 εκ. τόνους ετησίως και διαθέτουν µια
σειρά από τα µεγαλύτερα λιγνιτωρυχεία σε παγκόσµιο επίπεδο, όχι µόνο στη Bόρεια Nτακότα αλλά και σ’
άλλες περιοχές της χώρας.

Όλα σε ό,τι αφορά τους Aµερικανους, -εάν επιχειρήσει κανείς να βγάλει ένα συµπέρασµα από τα
«πεπραγµένα» στις HΠA- είναι το τίµηµα και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν για το project. Aλλά και η
αρνητική διάθεσή τους.

Σε ότι αφορά το άλλο «µέτωπο», δηλαδή την προοπτική ενδιαφέροντος από την Kίνα, όλα θα εξαρτηθούν
από τη στάση των Bρυξελλών και το «πράσινο φως» που θα δοθεί και το κατά πόσο θα επιτευχθεί µια
συνεργασία κινεζικού οµίλου µε ελληνικό σχήµα - εταιρία. Ήδη, βέβαια, υπάρχει η στρατηγική συµµαχία
της Shenbua µε τον Kοπελούζο, που δηλώνει «παρών»...

Από την έντυπη έκδοση
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Yπόθεση «Eθνική Aσφαλιστική»: O ευχαριστηµένος Kουδούνης και η ζηµιά της
Eθνικής
Eίναι γνωστό πως ο φάκελος που κατατέθηκε στις εποπτικές αρχές από την EXIN Partners που επελέγη από
την Eθνική Tράπεζα ως αγοραστής του 75% της Eθνικής Aσφαλιστικής έναντι 720 εκ. ευρώ δεν ήταν
ολοκληρωµένος. H αρχική συµφωνία του Iουνίου ανέφερε ότι ως το τέλος του 2017 το deal θα έπρεπε να
είχε ολοκληρωθεί.

Tώρα πάµε για το 2018 και µε νέες υποσχέσεις και προσδοκίες από το σχήµα των Tζ. Kαλαµος, Π.
Kουδούνη και M. Fairfield, οι οποίοι στις συναντήσεις τους µε τον Γ. Στουρνάρα, και τον Λ. Φραγκιαδάκη,
της Eθνικής περιορίστηκαν απλά σε διαβεβαιώσεις. Πάµε για τον Mάρτιο; Ως τότε οι οργανωτικές
αδυναµίες του σχήµατος θα λυθούν; Θα βρεθεί διέξοδος για την χρηµατοδότηση που θα εξασφαλίσει το
τίµηµα; Mέσω ενός fund που έχει ιδρύσει η Exin στο Λουξεµβούργο; Mέσω δανειοδότησης;
H «ζηµιά» για την Eθνική Tράπεζα είναι δεδοµένη, αλλά το πρόβληµα είναι ότι κανένας δεν ελέγχει σε
βάθος την υπόθεση.

H µετοχή της Eθνικής Tράπεζας επηρεάστηκε αρνητικά εξαιτίας αυτής της ιστορίας.

H µη ολοκλήρωση της συναλλαγής της στερεί τη δυνατότητα να «εισπράξει» το θετικό αντίτυπο της τάξης
των 100 µονάδων βάσης στο pro forma δείκτη CETI, σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο. Πάµε στο άγνωστο µε
βάρκα την ελπίδα. Γιατί τέτοια «χαλαρότητα»; Πάντως ο Kουδούνης, στο συνέδριο της Capital Link,
δήλωσε ικανοποιηµένος «για την επένδυσή µας» στην Eθνική Aσφαλιστική.
Από την έντυπη έκδοση

http://www.dealnews.gr/
Publication date: 17/12/2017 13:46
Alexa ranking (Greece): 2293
http://www.dealnews.gr/roi/item/219796-%C2%ABM%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE...

«Mαγνήτης» επενδύσεων τα ενεργειακά assets
ΓP. ΣTEPΓIOYΛHΣ - EΛΠE

Tο ρόλο του ενεργειακού τοµέα ως «µαγνήτη» προσέλκυσης επενδύσεων και εφαλτήριο για τη δυναµική
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και την πρωταγωνιστική παρουσία των EΛΠE στην εθνική
προσπάθεια ανάδειξης της χώρας σε energy hub της ευρύτερης περιοχής ανέλυσε ο Διευθύνων Σύµβουλος
του οµίλου, Γρηγόρης Στεργιούλης στο 19ο συνέδριο Capital Link στη N. Yόρκη.

Tα Eλληνικά Πετρέλαια ήταν ανάµεσα στα «βαριά ονόµατα» που βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος και των επαφών µε εκατοντάδες fund managers και υψηλόβαθµα στελέχη τραπεζών.

Oι λόγοι είναι πολλοί. Oι ισχυρές επιδόσεις κατά την τελευταία τριετία, µε τα αναµενόµενα EBITDA για
φέτος να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ και την συνολική παραγωγή να κινείται σε ιστορικά υψηλά. H
διαρκής ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στους τοµείς πετρελαίου και
πετροχηµικών, οι νέες διεθνείς συνεργασίες, αλλά και η ανάπτυξη των συµµετοχών που διαθέτει ο όµιλος
στους κλάδους φυσικού αερίου, ηλεκτρισµού και AΠE.

O Γρ. Στεργιούλης υπογράµµισε τις θετικές προοπτικές που επιφέρουν τα πολυσύνθετα ενεργειακά projects
τα οποία έχουν ήδη δροµολογηθεί για την ευρύτερη περιοχή της NA Eυρώπης. Aνέδειξε, όµως και τον
κυρίαρχο ρόλο των EΛΠE στην έρευνα κοιτασµάτων υδρογονανθράκων.

«Στις αρχές του 2019 αναµένονται οι πρώτες γεωτρήσεις στον Πατραϊκό Kόλπο ύστερα και από τα
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των γεωφυσικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία EΛΠE-Edison, ενώ το
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση εντοπίζεται στις θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές σε Iόνιο και Δυτική
Eλλάδα, αλλά και ανοικτά της Kρήτης όπου καταθέσαµε πρόταση από κοινού µε την Total και την
ExxonMobil», δήλωσε ο προσθέτοντας ότι το «παρών» από εταιρίες κολοσσούς του κλάδου είναι ενδεικτικό
και των προσδοκιών που υπάρχουν.

Από την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ακριβό θα είναι το πετρέλαιο όλο το χειµώνα
Σε υψηλές τιµές αναµένεται να παραµείνει, τους επόµενους µήνες, το αργό πετρέλαιο (µαζούτ)
προκαλώντας προβληµατισµό στη Ναυτιλία, σε µια σειρά βιοµηχανικούς κλάδους και φυσικά στους
µικρούς οικιακούς καταναλωτές.
Όπως σηµειώθηκε, την Παρασκευή 8/12, σε ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters η µείωση
της παραγωγής των χωρών του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας είχε αποτέλεσµα να αυξηθούν κατά 40% οι τιµές του
πετρελαίου (brent) µεταξύ του Ιουνίου και του Οκτωβρίου 2017.
Τη Παρασκευή 8/12 η τιµή του πετρελαίου brent «έκλεισε» στα 63,33 δολάρια το βαρέλι. Να
σηµειωθεί ότι τις τελευταίες 52 εβδοµάδες η κατώτερη τιµή, που καταγράφτηκε ήταν 44,35
δολάρια το βαρέλι και η µέγιστη στα 64,65 $ το βαρέλι.
«Ο ΟΠΕΚ και η Ρωσία έχουν αποµακρύνει τον κίνδυνο [µιας πορείας] προς τα κάτω», δήλωσε
ο Bjarne Schieldrop, επικεφαλής αναλυτής των βασικών προϊόντων στην SEB Bank,
προσθέτοντας ότι είναι απίθανο να µειωθεί το Brent κάτω από $ 61 το βαρέλι.
Όπως σηµειώνεται σε ανάλυση του ναυλοµεσιτικού οίκου Allied Shipbroking, που δηµοσιεύεται στην
εβδοµαδιαία επισκόπηση της εταιρείας χρηµατοοικονοµικών και προβολής Capital Link το τρέχον
χρονοδιάγραµµα περικοπής της παραγωγής πριν από την συνάντηση των κρατών µελών του ΟΠΕΚ την
περασµένη εβδοµάδα υποτίθεται ότι θα διαρκέσει µέχρι τον Μάρτιο του 2018.
Όµως έχει φανεί ότι θα παραταθεί, µέχρι το τέλος του 2018, σε µια προσπάθεια να υποστηριχθούν οι τιµές,
καθώς πολλά κράτη µέλη του ΟΠΕΚ εξακολουθούν να αισθάνονται πίεση από τα χαµηλά κέρδη των
πωλήσεων αργού πετρελαίου.
Στη διατήρηση των υψηλών τιµών οδηγεί και η διαπίστωση ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας
προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κρατικού προϋπολογισµού, εξετάζει ένα στόχο τιµής
περίπου στα 60 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι.
Η Ρωσία δεν θα ήταν αντίθετη µε µια τιµή στόχου στα 40 δολάρια το βαρέλι καθώς µια αύξηση της τιµής
θα οδηγούσε τις ΗΠΑ σε αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου από σχιστόλιθο αλλά φαίνεται ότι δεν θα
αντιδράσει µε αύξηση της δικής της παραγωγής καθώς µάλιστα Λιβύη και Νιγηρία επανήλθαν σε
πρόγραµµα περικοπών της παραγωγής, συµφωνώντας ότι θα τη διατηρήσουν στα επίπεδα του 2017.
Σε ό, τι αφορά τις χώρες εκτός του ΟΠΕΚ, η παραγωγή αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε ένα νέο
επίπεδο ρεκόρ παραγωγής 9,7 εκατοµµυρίων βαρελιών ηµερησίως κατά µέσο όρο για την εβδοµάδα που
λήγει στις 17 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της USEIA.
Παροµοίως, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην πετρελαϊκή πλατφόρµα offshore
πετρελαίου Λουιζιάνα (LOOP) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2017 είναι περίπου 7 εκατοµµύρια
βαρέλια, που είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτά που είδαµε κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα πέρυσι ( 2,5
εκατοµµύρια bbls). Ο κύριος λόγος για την εισαγωγή τόσο πολλού ακατέργαστου πετρελαίου της
Βενεζουέλας φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην έλλειψη διαθεσιµότητας βαρέων υλών της Σαουδικής
Αραβίας λόγω των περικοπών παραγωγής τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών των
ΗΠΑ, οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία µειώθηκαν κατά 45% από 75 εκατοµµύρια βαρέλια σε 42
εκατοµµύρια βαρέλια για την ίδια δεκαµηνία. Αυτό αναµφίβολα προκάλεσε µεγάλο µέρος της µαλάκυνσης
στην αγορά αργού πετρελαιοφόρου αργά µε την αποµάκρυνση πολλών τόνων µιλίων από την αγορά.
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Ύµνος στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις από τον Τζόναθαν Κόεν
Αναφορές στο ρόλο και τη στρατηγική σηµασία της Ελλάδας για τις ΗΠΑ από τον αµερικανό βοηθό
υφυπουργό Εξωτερικών στο Capital Link Invest in Greece Forum
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Στη εξαιρετική ανάπτυξη που σηµείωσαν σε εύρος και σε βάθος οι σχέσεις µεταξύ της Ελλάδας και των
ΗΠΑ το 2017, αναφέρθηκε ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για την Ελλάδα την
Τουρκία και την Κύπρο, Τζόναθαν Κόεν, µιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 11 Δεκεµβρίου στο επίσηµο
δείπνο του 19ου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Παρόντες στην οµιλία του ήταν – µεταξύ άλλων, οι υπουργοί Οικονοµίας και Τουρισµού, Δηµήτρης
Παπαδηµητρίου και Έλενα Κουντουρά, οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Αθήνα και της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον, Τζέφρι Πάιατ και Χάρης Λαλάκος και πλήθος αµερικανών και ελλήνων επιχειρηµατιών.
«Σήµερα, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ελλάδα στέκουν µαζί σε µερικά από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα της
εποχής µας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η µεταναστευτική κρίση, η καταπολέµηση της τροµοκρατίας
και η οικονοµική ανάπτυξη που ωφελεί και τους δύο λαούς µας». είπε.
Ο αµερικανός αξιωµατούχος στάθηκε ιδιαίτερα στο βασικό γεγονός της χρονιά, την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο, στην οποία τον συνόδευαν οι υπουργοί
Νίκος Κοτζιάς, Πάνος Καµµένος και Νίκος Παππάς.
«Η επίσκεψη αυτή, είπε ο κ. Κόενς, υπογράµµισε τη σηµασία που αποδίδουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην
Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο Τραµπ και µε τους υπουργούς Εξωτερικών,
Οικονοµικών και Εµπορίου, και ξεχωριστά µε τον Αντιπρόεδρο Πενς. Το Κογκρέσο µας κατανοεί επίσης τη
σηµασία των ελληνοαµερικανικών σχέσεων. Πολλές αντιπροσωπείες του Κογκρέσου ταξίδεψαν φέτος στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον κόλπο της Σούδας ,για συναντήσεις µε Έλληνες αξιωµατούχους, ενώ εµείς
καλωσορίσαµε πολλούς Έλληνες βουλευτές και στρατιωτικούς στην Ουάσινγκτον».

Ο Τζόναθαν Κόεν τόνισε πως µέσα από αυτές τις έντονες εµπλοκές, οι δύο χώρες προσθέτουν στο βάθος
και την πολυπλοκότητα της σχέσης τους σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, στα οποία ιδιαίτερα σηµαντικές
είναι η στρατιωτική συνεργασία, καθώς και η συνεργασία στον τοµέα της ασφάλειας. Έκανε δε ιδιαίτερη
µνεία στο γεγονός ότι η Ελλάδα φιλοξενεί την δραστηριότητα υποστήριξης του αµερικανικού ναυτικού
στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, παρέχοντας ανεκτίµητη υποστήριξη τόσο στις αποστολές των ΗΠΑ
όσο και στο ΝΑΤΟ.
« Η στρατηγική της θέση σε σχέση µε το πλέγµα των πολλαπλών αµερικανικών στρατιωτικών διοικήσεων,
στο σταυροδρόµι ανατολής-δύσης και βορρά-νότου, την καθιστά µια στρατηγικά σηµαντική πλατφόρµα
για την εκτέλεση κρίσιµων στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ακόµη ότι υπάρχει µεγάλη δυνατότητα να
κάνουν ακόµη πιο πολλά µαζί, καθώς επιδιώκουν να προβάλουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε όλη
την Ανατολική Μεσόγειο και στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

«Τόσο ο πρωθυπουργός Τσίπρας όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς τόνισαν τον ρόλο της Ελλάδας
ως δύναµης σταθερότητας σε µια ασταθή περιοχή. Ως µέλος της ΕΕ, η φωνή της Ελλάδας είναι κρίσιµη για
να υποστηρίξει τη συνεχιζόµενη δέσµευση της ΕΕ µε την Τουρκία και για να διατυπώσει τη σηµασία της
διατήρησης της Τουρκίας σταθερά στη Δύση, µιας θέσης που συµµερίζονται οι Ηνωµένες Πολιτείες».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ παραµένουν πεπεισµένες πως µια Τουρκία που πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
θα ωφελήσει την ΕΕ, την Τουρκία και την περιοχή ως σύνολο.

«Συγχαίρουµε τους Έλληνες ηγέτες για τις τακτικές τους δεσµεύσεις µε τους Τούρκους οµολόγους τους,
όπως πρόσφατα που φιλοξένησαν τον Πρόεδρο Ερντογάν την περασµένη εβδοµάδα. Γνωρίζουµε ότι αυτές
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οι συνοµιλίες µπορεί να αποτελούν πρόκληση, αλλά γνωρίζουµε επίσης ότι ο τακτικός και ισχυρός διάλογος
είναι απαραίτητος για τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των χωρών και ελπίζουµε στις καλύτερες
δυνατές σχέσεις µεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων συµµάχων µας».

Ο κ. Κόεν είπε ευρύτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες
βλέπουν την Ελλάδα ως «εξαγωγέα σταθερότητας και ασφάλειας στις γειτονικές χώρες».

Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ενεργά βήµατα προς την επίλυση των εκκρεµών ζητηµάτων µε αρκετούς
βαλκανικούς γείτονές της, συµπεριλαµβανοµένου του διαλόγου µε τα Σκόπια για το δύσκολο ζήτηµα του
ονόµατος. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ή έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία ενός αριθµού νέων περιφερειακών
αξόνων συνεργασίας, όπως αποτυπώνεται στις πρόσφατες τριµερείς και πολυµερείς εµπλοκές µε την
Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες χώρες. Σηµείωσα µε ενδιαφέρον ότι την περασµένη Τρίτη ο
Έλληνας Υπουργός Ενέργειας συνυπέγραψε µνηµόνιο συµφωνίας για τον αγωγό EastMed µαζί µε
εκπροσώπους της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ιταλίας, για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασµού της Ευρώπης, προωθώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισµό µεταξύ των προµηθευτών και των
χωρών στην ανατολικής Μεσογείου».

Ο κ. Κόενς αναφέρθηκε και σε πρόσφατη επισήµανση του υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, ο οποίος σε
οµιλία του στο Κέντρο Wilson, εξέφρασε την ελπίδα να σηµειωθεί έγκαιρα πρόοδος στον αγωγό
διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο οποίος θα διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην διαφοροποίηση του
εφοδιασµού µε φυσικό αέριο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Εργαζόµαστε εντατικά για να υλοποιήσουµε τη δέσµευση του Πρωθυπουργού να γίνει η Ελλάδα ο τρίτος
εισαγωγέας αµερικανικού υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Ε.Ε.», τόνισε, σηµειώνοντας ταυτόχρονα
και την πρόσφατη τετραµερή σύνοδο κορυφής των βαλκανικών χωρών στο Βελιγράδι.

Αναφερόµενος στην ελληνική οικονοµίας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα επιτύχει σύντοµα ένα
ακόµη πιο γρήγορο βηµατισµό και τελικά ένα σπριντ και εξέφρασε τη βούληση της αµερικανικής
κυβέρνησης οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές των Η.Π.Α. να συµµετάσχουν και να βοηθήσουν σε αυτό το
σπριντ.
« Όπως επαναβεβαίωσε τον Οκτώβριο ο Πρόεδρος Τραµπ, οι Ηνωµένες Πολιτείες υποστηρίζουν την
εύλογη ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα καθώς συνεχίζει την ανάκαµψή της και ακολουθεί τις
µεταρρυθµίσεις της. Πηγαίνοντας προς τα εµπρός, ένα βασικό βήµα για την ανάκαµψη αυτή είναι να δείξει
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι και πάλι ανοιχτή για επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ότι λαµβάνει µέτρα
για να διευκολύνει τις επενδύσεις, ότι η επιστροφή της στην ανάπτυξη αποτελεί µια µεγάλη επιχειρηµατική
ευκαιρία».

Μίλησε τέλος για την προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2018, στην οποία οι ΗΠΑ θα είναι
τιµώµενη χώρα.

«Η ΔΕΘ του 2018 θα αποτελέσει µια άνευ προηγουµένου ευκαιρία να παρουσιασθεί το επιχειρηµατικό
πνεύµα και ο ηγετικός της Αµερικής στην ανάπτυξη της εφευρετικότητας και της δηµιουργικότητας σε
τοµείς από την τεχνολογία µέχρι την εκπαίδευση. Η έκθεση στοχεύει επίσης να σηµατοδοτήσει την αλλαγή
σελίδας για την Ελλάδα, έξω από τα προγράµµατα λιτότητας, µακριά από την εποπτεία, και πίσω σε µια
σταθερή και βιώσιµη πορεία ανάπτυξης».

Η έκθεση επίσης προσφέρει την ευκαιρία να προωθηθούν αµερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας
σε περισσότερους από 300.000 αναµενόµενους επισκέπτες και σε µια περιφερειακή αγορά 100
εκατοµµυρίων καταναλωτών.
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«Θέλουµε να συµµετάσχουν οι καλύτερες εταιρείες και οργανισµοί των ΗΠΑ, προσωπικότητες του
αθλητισµού και του πολιτισµού και ηγέτες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για να συµµετάσχουν στο
αµερικανικό περίπτερο και σε συναφή δευτερεύοντα γεγονότα και να είναι παρόντες µαζί µε µια υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπεία της αµερικανικής κυβέρνησης».

Ο κ. Κόενς εντυπωσίασε το ακροατήριο µε την αγάπη του για την Ελλάδα, την οποία πρωτοεπισκέφθηκε σε
ηλικία 22 ετών, αργότερα ήταν η χώρα που πέρασε το µήνα του µέλιτος µε τη σύζυγό του κι έκτοτε την
επισκέπτεται τακτικά.
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Μητσοτάκης
στο Συνέδριο
της ΝΔ: Έτοιμος
να αλλάξω
την Ελλάδα
Σελίδες 28- 29

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ετοιμο για νέα
διανομή τροφίμων
τα Χριστούγεννα
το Ελληνικό Ιδρυμα
Συμπαράστασης

Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του
Ιδρύματος
Ronald
McDonald House

Σελίδa 22

Σελίδα 7

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Κλείνει την
ψαλίδα με το
Νικόλα ο Μαλάς,
μακράν πρώτος
ο Αναστασιάδης
Σελίδες 38 - 39

Ύμνος στις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις από τον Τζόναθαν Κόεν
ΜΕ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΝ ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ

Καλό το κλίμα
της αγοράς για
τις γιορτές των
Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει ήδη εισέλθει η αγορά ενόψει των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς με την αγοραστική κίνηση στο εμπορικό κέντρο της Αστόριας να
εμφανίζεται αυξημένη παρά το χιόνι και τις
άσχημες καιρικές συνθήκες των τελευταίων
ημερών. Ο εφοδιασμός της αγοράς με προϊόντα από την Ελλάδα και την Κύπρο διεξάγεται κανονικά, οι τιμές διατηρούνται στα
ίδια επίπεδα, ενώ υπάρχουν και αρκετές
προσφορές σε βασικά είδη. Τα ελληνικά παΣυνέχεια στις σελίδες 12 - 13

Αναφορές στο ρόλο και
τη στρατηγική σημασία
της Ελλάδας για τις ΗΠΑ
από τον αμερικανό βοηθό
υφυπουργό Εξωτερικών
στο Capital Link Invest
in Greece Forum
Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Εορταστική η ατμόσφαιρα στην Ομογένεια, μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη γιορτή
της Γέννησης του Χριστού. Το στιγμιότυπο από την συναυλία της Χορωδίας του
Παγκυπρίου, με τα μικρά παιδιά της χορωδίας και τον Αγιο Βασίλη.
(Ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο)

Νέα Υόρκη.- Στη εξαιρετική ανάπτυξη που
σημείωσαν σε εύρος και σε βάθος οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ το 2017, αναφέρθηκε ο αμερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για την Ελλάδα την
Τουρκία και την Κύπρο, Τζόναθαν Κόεν, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου
Συνέχεια στη σελίδα 21
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Πρεμιέρα της ταινίας «Καζαντζάκης» του Γιάννη Σμαραγδή

Νέα Υόρκη.-

Α

πό τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε το διεθνές
«ταξίδι» της πολυαναμενόμενης ταινίας
του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή «Καζαντζάκης». Η Avant Premiere της ταινίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στο New
York Institute of Technology και ήταν αφιερωμένη στον Νίκο & Κάρολ Μούγιαρη, εις μνήμην του γιού τους Αλέξη Μούγιαρη.
Την εκδήλωση άνοιξαν με ομιλία τους ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σμαραγδής με την
σύζυγό του Ελένη Σμαραγδή, παρουσία της
πρωταγωνίστριας του έργου Μαρίνας Καλογήρου.
Την πρώτη αυτή προβολή τίμησαν με τη παρουσία τους όλοι οι επιχειρηματίες - χορηγοί

που με την οικονομική τους υποστήριξη επέτρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό,
οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, οι επικεφαλής πολλών Ελληνοαμερικανικών και Κυπρο-Αμερικανικών οργανισμών και
ομογενειακά ΜΜΕ.
Η πρώτη πρεμιέρα της ταινίας έλαβε χώρα
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Κρήτη στις
15 Νοεμβρίου, ενώ ακολούθησε η επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου στο θέατρο Παλλάς.
Η φετινή χρονιά 2017 έχει κηρυχθεί από το
υπουργείο Πολιτισμού ως «Έτος Νίκου Καζαντζάκη», με αφορμή τη συμπλήρωση των 60
χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου συγγραφέα και στοχαστή.
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος, καταξιωμένος
και πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης
Γιάννης Σμαραγδής, στοχεύει να αναδείξει τη
συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και το μαγευτικό τοπίο της
Ελλάδας μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Πρόθεση του Σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, μέσα
από την ταινία να δοθεί η οικουμενική διάσταση του μεγάλου Κρήτα συγγραφέα, με την πίστη ότι θα κάνει υπερήφανους τους Έλληνες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τον κεντρικό χαρακτήρα Νίκο Καζαντζάκη
υποδύεται με ιδιοφυή τρόπο ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η σπουδαία Μαρίνα Καλογήρου τη σύντροφό του Ελένη. Ο οκτάχρονος
Αλέξανδρος Καμπαξής είναι ο Νίκος Καζαντζάκης σε μικρή ηλικία, ενώ ο Στέφανος Ληναίος
υποδύεται τον συγγραφέα σε ώριμη ηλικία.
Ένα πλήθος εκλεκτών ηθοποιών πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές. Ο Αργύρης Ξάφης
υποδύεται τον πατέρα του Καζαντζάκη και η
Μαρία Σκουλά τη μητέρα του. Τον Άγγελο Σικελιανό ενσαρκώνει ο Νίκος Καρδώνης, την
σύζυγό του Εύα η Αμαλία Αρσένη, την Ίτκα η

Γιούλικα Σκαφιδά, τον Ζιλ Ντασέν ο Αλέξανδρος Κολλάτος, τη Μελίνα Μερκούρη η Ζέτα
Δούκα, το Δρ. Χαϊλμάγιερ ο Adrian Frieling,
στο ρόλο της «Καλής Μάγισσας» η Anthoula
Katsimatides και στο ρόλο του Δρ. Στέκελ, μια
εμφάνιση έκπληξη από τον Νίκο Μαρινάκο.
Άλλοι άξιοι ηθοποιοί που παίρνουν μέρος στην
ταινία είναι η Όλγα Δαμάνη και η Έρση Μαλικένζου, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο Τάκης Παπαματθαίου, ο Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης στο ρόλο
του El Greco, συμμετέχει ο Λουδοβίκος των
Ανωγείων ενώ το ρόλο του Γιώργη Ζορμπά ερ-

μηνεύει εκπληκτικά ο Θοδωρής Αθερίδης, και
βεβαίως, τον Ηγούμενο της Μονής Σινά υποδύεται σαν από «άλλο κόσμο» ο Στάθης Ψάλτης
Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι ο
σκηνοθέτης/σεναριογράφος Γιάννης Σμαραγδής, η παραγωγός Ελένη Σμαραγδή, ο Γάλλος
συμπαραγωγός Vincent Michaud, ο διευθυντής
φωτογραφίας Άρις Σταύρου, ο μουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας, ο ενδυματολόγος/σκηνογράφος Γιώργος Πάτσας, η μοντέζ Στέλλα Φιλιπποπούλου.
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των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

κή, πριν από σχεδόν 45 χρόνια. Σήμερα, μαζί
με τη σύζυγό του Παναγιώτα, το γιο τους Νίκο, ο οποίος έχει ειδικευθεί στην υψηλή γαλλική ζαχαροπλαστική και το προσωπικό του
Bay Ridge Bakery, εργάζονται ασταμάτητα
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους και τις παραγγελίες που καταφθάνουν από όλη τη χώρα, μέσω τηλεφώνου και
της ιστοσελίδας www.bayridgebakery.com.
Το Bay Ridge Bakery τροφοδοτεί καθημερινά με τα γλυκά του πολλά εστιατόρια,

diners, coffee shops και άλλες επιχειρήσεις
του Μπρούκλυν, της μητροπολιτικής Νέας
Υόρκης, καθώς και της Νέας Ιερσέης και του
Κοννέκτικατ.
Μέσω της Greek News ο κ. Νικολόπουλος
έστειλε τις ευχές του για Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία για
όλους, ενώ ευχαρίστησε θερμά την εκλεκτή
του πελατεία για την προτίμηση που δείχνει
τόσο χρόνια στο «Bay Ridge Bakery»

Ύμνος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις από τον Τζόναθαν Κόεν
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
στο επίσημο δείπνο του 19ου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Παρόντες στην ομιλία του ήταν – μεταξύ άλλων,
οι υπουργοί Οικονομίας και Τουρισμού, Δημήτρης
Παπαδημητρίου και Έλενα Κουντουρά, οι πρέσβεις
των ΗΠΑ στην Αθήνα και της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Τζέφρι Πάιατ και Χάρης Λαλάκος και
πλήθος αμερικανών και ελλήνων επιχειρηματιών.
«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα
στέκουν μαζί σε μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
η μεταναστευτική κρίση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η οικονομική ανάπτυξη που ωφελεί
και τους δύο λαούς μας». είπε.
Ο αμερικανός αξιωματούχος στάθηκε ιδιαίτερα
στο βασικό γεγονός της χρονιά, την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον
και το Σικάγο, στην οποία τον συνόδευαν οι
υπουργοί Νίκος Κοτζιάς, Πάνος Καμμένος και Νίκος Παππάς.
«Η επίσκεψη αυτή, είπε ο κ. Κόενς, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ και με τους υπουργούς
Εξωτερικών, Οικονομικών και Εμπορίου, και ξεχωριστά με τον Αντιπρόεδρο Πενς. Το Κογκρέσο μας
κατανοεί επίσης τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πολλές αντιπροσωπείες του Κογκρέσου ταξίδεψαν φέτος στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον κόλπο της Σούδας ,για συναντήσεις
με Έλληνες αξιωματούχους, ενώ εμείς καλωσορίσαμε πολλούς Έλληνες βουλευτές και στρατιωτικούς στην Ουάσινγκτον».
Ο Τζόναθαν Κόεν τόνισε πως μέσα από αυτές τις
έντονες εμπλοκές, οι δύο χώρες προσθέτουν στο
βάθος και την πολυπλοκότητα της σχέσης τους σε
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στα οποία ιδιαίτερα σημαντικές είναι η στρατιωτική συνεργασία, καθώς
και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Έκανε δε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι η Ελλάδα φι-

λοξενεί την δραστηριότητα υποστήριξης του αμερικανικού ναυτικού στον κόλπο της Σούδας στην
Κρήτη, παρέχοντας ανεκτίμητη υποστήριξη τόσο
στις αποστολές των ΗΠΑ όσο και στο ΝΑΤΟ.
« Η στρατηγική της θέση σε σχέση με το πλέγμα των πολλαπλών αμερικανικών στρατιωτικών
διοικήσεων, στο σταυροδρόμι ανατολής-δύσης και
βορρά-νότου, την καθιστά μια στρατηγικά σημαντική πλατφόρμα για την εκτέλεση κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή».
Ο αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών
σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα
να κάνουν ακόμη πιο πολλά μαζί, καθώς επιδιώκουν να προβάλουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην
Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
«Τόσο ο πρωθυπουργός Τσίπρας όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς τόνισαν τον ρόλο
της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας σε μια
ασταθή περιοχή. Ως μέλος της ΕΕ, η φωνή της Ελλάδας είναι κρίσιμη για να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της ΕΕ με την Τουρκία και για να
διατυπώσει τη σημασία της διατήρησης της Τουρκίας σταθερά στη Δύση, μιας θέσης που συμμερίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες».
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν πεπεισμένες
πως μια Τουρκία που πληροί τα κριτήρια ένταξης
στην ΕΕ θα ωφελήσει την ΕΕ, την Τουρκία και την
περιοχή ως σύνολο.
«Συγχαίρουμε τους Έλληνες ηγέτες για τις τακτικές τους δεσμεύσεις με τους Τούρκους ομολόγους τους, όπως πρόσφατα που φιλοξένησαν τον
Πρόεδρο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα.
Γνωρίζουμε ότι αυτές οι συνομιλίες μπορεί να αποτελούν πρόκληση, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο
τακτικός και ισχυρός διάλογος είναι απαραίτητος
για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών
και ελπίζουμε στις καλύτερες δυνατές σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων συμμάχων μας».
Ο κ. Κόεν είπε ευρύτερα στη νοτιοανατολική
Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, οι Ηνωμένες
Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως «εξαγωγέα στα-

θερότητας και ασφάλειας στις γειτονικές χώρες».
Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ενεργά βήματα προς την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων με
αρκετούς βαλκανικούς γείτονές της, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με τα Σκόπια για το δύσκολο ζήτημα του ονόματος.
Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ή έχει συμμετάσχει στη
δημιουργία ενός αριθμού νέων περιφερειακών αξόνων συνεργασίας, όπως αποτυπώνεται στις πρόσφατες τριμερείς και πολυμερείς εμπλοκές με την
Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες χώρες.
Σημείωσα με ενδιαφέρον ότι την περασμένη Τρίτη
ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας συνυπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για τον αγωγό EastMed μαζί με
εκπροσώπους της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ιταλίας, για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, προωθώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών και των χωρών στην ανατολικής Μεσογείου».
Ο κ. Κόενς αναφέρθηκε και σε πρόσφατη επισήμανση του υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, ο
οποίος σε ομιλία του στο Κέντρο Wilson, εξέφρασε την ελπίδα να σημειωθεί έγκαιρα πρόοδος στον
αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο οποίος θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
«Εργαζόμαστε εντατικά για να υλοποιήσουμε τη
δέσμευση του Πρωθυπουργού να γίνει η Ελλάδα ο
τρίτος εισαγωγέας αμερικανικού υγροποιημένου
φυσικού αερίου στην Ε.Ε.», τόνισε, σημειώνοντας
ταυτόχρονα και την πρόσφατη τετραμερή σύνοδο
κορυφής των βαλκανικών χωρών στο Βελιγράδι.
Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομίας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα επιτύχει σύντομα ένα ακόμη πιο γρήγορο βηματισμό και τελικά ένα σπριντ και εξέφρασε τη βούληση της αμερικανικής κυβέρνησης οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές των Η.Π.Α. να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν σε αυτό το σπριντ.
« Όπως επαναβεβαίωσε τον Οκτώβριο ο Πρόε-

δρος Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν
την εύλογη ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα
καθώς συνεχίζει την ανάκαμψή της και ακολουθεί
τις μεταρρυθμίσεις της. Πηγαίνοντας προς τα
εμπρός, ένα βασικό βήμα για την ανάκαμψη αυτή
είναι να δείξει στον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι και
πάλι ανοιχτή για επιχειρηματικές δραστηριότητες,
ότι λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει τις επενδύσεις, ότι η επιστροφή της στην ανάπτυξη αποτελεί
μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία».
Μίλησε τέλος για την προσεχή Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης του 2018, στην οποία οι ΗΠΑ θα είναι τιμώμενη χώρα.
«Η ΔΕΘ του 2018 θα αποτελέσει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να παρουσιασθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και ο ηγετικός της Αμερικής στην
ανάπτυξη της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας σε τομείς από την τεχνολογία μέχρι την
εκπαίδευση. Η έκθεση στοχεύει επίσης να σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας για την Ελλάδα, έξω
από τα προγράμματα λιτότητας, μακριά από την
εποπτεία, και πίσω σε μια σταθερή και βιώσιμη πορεία ανάπτυξης».
Η έκθεση επίσης προσφέρει την ευκαιρία να
προωθηθούν αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες
απευθείας σε περισσότερους από 300.000 αναμενόμενους επισκέπτες και σε μια περιφερειακή αγορά
100 εκατομμυρίων καταναλωτών.
«Θέλουμε να συμμετάσχουν οι καλύτερες εταιρείες και οργανισμοί των ΗΠΑ, προσωπικότητες
του αθλητισμού και του πολιτισμού και ηγέτες των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για να συμμετάσχουν
στο αμερικανικό περίπτερο και σε συναφή δευτερεύοντα γεγονότα και να είναι παρόντες μαζί με
μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία της αμερικανικής κυβέρνησης».
Ο κ. Κόενς εντυπωσίασε το ακροατήριο με την
αγάπη του για την Ελλάδα, την οποία πρωτοεπισκέφθηκε σε ηλικία 22 ετών, αργότερα ήταν η χώρα που πέρασε το μήνα του μέλιτος με τη σύζυγό
του κι έκτοτε την επισκέπτεται τακτικά.
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Επενδύσεις στην Ελλάδα µέσω... Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον
Ποιες συµφωνίες συζήτησαν µε τους Αµερικανούς Τσακαλώτος και Παπαδηµητρίου
Την ευκαιρία να συνδράμουν στο να προχωρήσουν έτι περαιτέρω κάποια επενδυτικά σχέδια είχαν οι
υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος και Δημήτρης Παπαδημητρίου κατά την
πρόσφατη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ. Ο πρώτος είχε την ευκαιρία να μιλήσει μπροστά σε Αμερικανούς
επενδυτές στη διάρκεια της παρουσίας του στο 19ο συνέδριο της Capital Link, ενώ ο δεύτερος είχε μια
πολύ σηµαντική νέα συνάντηση µε τον υπουργό Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλµπουρ Ρος.
Πέραν του ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μίλησε σε ευρύ κοινό για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα ως επενδυτικός προορισμός, πραγματοποίησε και κατ’ ιδίαν
συναντήσεις µε υποψήφιους -κυρίως Αµερικανούς- επενδυτές.
Στο περιθώριο του συνεδρίου κάποια μεγάλα funds, όπως η JP Morgan και η BNP Paribas, διοργάνωσαν μια
σειρά από επενδυτικά “τραπέζια” των 10-15 επιχειρηματιών, σύμφωνα με πληροφορίες της “Α”, όπου ο
Έλληνας υπουργός πραγματοποιούσε παρουσιάσεις για το πού οδεύει η ελληνική οικονομία, καθώς και τις
αλλαγές που έχουν επέλθει, επιδεικνύοντας μάλιστα το ανοδικό μακροοικονομικό πλαίσιο στο οποίο
κινείται η χώρα.
Ποια πρότζεκτ συζήτησαν Παπαδηµητρίου και Ρος
Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν και η συνάντηση Παπαδημητρίου - Ρος στην Ουάσιγκτον, καθώς, παρά το ότι
κράτησε µία ώρα, τέθηκαν, σύµφωνα µε πληροφορίες της "Α", τα ζητήµατα της Εθνικής Ασφαλιστικής, των
ναυπηγείων στο Νεώριο, καθώς και το πρότζεκτ με τους σταθμούς Υγροποιημένου φυσικού αερίου στην
Αλεξανδρούπολη.
Για το ζήτημα της Εθνικής Ασφαλιστικής οι πληροφορίες ανέφεραν ότι κινούνται οι όποιες διαδικασίες και
μέσα στους πρώτους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την εταιρεία Exin που επικράτησε στον
διαγωνισµό προσφέροντας 718,3 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 75%.
Την ίδια ώρα φαίνεται ότι πραγματοποιείται γύρος διαβουλεύσεων για τη διάσωση των ναυπηγείων
Νεωρίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και την εταιρεία Onex του Ελληνοαμερικανού Πάνου Ξενοκώστα. Σε
αυτήν την περίπτωση θα ακολουθηθεί μια λύση α λα Μαρινόπουλος, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά
κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο αναζητείται λύση για να εκπληρώνονται οι εκκρεμότητες της προηγούμενης
κατάστασης, δηλαδή της ιδιοκτησίας Ταβουλάρη.
Συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως υπήρξε και για τον σταθμό υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη. Άλλωστε φαίνεται ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία σύμφωνα με
πληροφορίες η οριστικοποίηση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας που θα προωθήσει το πρότζεκτ του
πλωτού σταθµού LNG στην Αλεξανδρούπολη και το ενδιαφέρον αµερικανικών εταιρειών είναι έκδηλο.
Γ.Α.
Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Πολιτική Ροη κατηγοριας
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Πάιατ: Ισχυρό αµερικανικό ενδιαφέρον για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη
Ο Αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, εκτιµά ότι η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει την
ενεργειακή πύλη αλλά και το διαβατήριο για όσες χώρες των Δ. Βαλκανίων επιθυµούν να εµβαθύνουν
τους δεσµούς τους µε την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και αποκαλύπτει ότι εκτός από το αµερικανικό ενδιαφέρον για
το σταθµό FSRU, υπάρχει αµερικανική εταιρεία που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης.
Υπογραµµίζει ότι µετά τον αγωγό TAP και ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB αποτελεί προτεραιότητα της
αµερικανικής διπλωµατίας, ενώ σηµειώνει ότι η Ελλάδα θα είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που θα εισάγει
LNG από τις ΗΠΑ.
Αναλυτικά η συνέντευξη του Τζέφρι Πάιατ στο capital.gr:
-Πριν από µια εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ένα συνέδριο για την Ελλάδα µε
επίκεντρο τις επενδύσεις στη χώρα, το Capital Link Forum, στο οποίο συµµετείχατε κι εσείς.
Ποια είναι η αίσθηση που αποκοµίσατε;
Ήταν µια πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση. Όλοι οι συµµετέχοντες σχολίασαν τη σηµαντική αλλαγή στο
κλίµα, τα ισχυρά µηνύµατα από πλευράς κυβέρνησης, του υπουργού Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτου, του
υπουργού Οικονοµίας, Δ. Παπαδηµητρίου, της υπουργού Τουρισµού, Ελ. Κουντουρά καθώς και το
βιντεσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα. Ωστόσο, ακόµη πιο σηµαντικό είναι η δεκτικότητα
και η θετική προσέγγιση του κοινού.
Ενδεχοµένως να θυµόσαστε ότι ήµουν στη Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο µε τον υπουργό οικονοµίας, Δηµήτρη
Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum. Τότε ήµουν εγώ που υπογράµµιζα ότι
υπήρχαν ευκαιρίες στην Ελλάδα και ότι οι επενδυτές έπρεπε να ρίξουν µια προσεκτική µατιά. Έχουµε
περάσει ξεκάθαρα σε εντελώς νέο επίπεδο.
-Άρα, διακρίνετε µια διαφορά στη διάθεση των Αµερικανών επενδυτών σε σχέση µε τον
Ιούνιο;
Εντελώς, εκατό τοις εκατό. Και εκτιµώ ότι αυτό οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει
ορισµένους στόχους-ορόσηµα: την ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας, την επιστροφή στις αγορές, την
αναδιάρθρωση των οµολόγων που έλαβε χώρα µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες.
Στο θετικό κλίµα έχει συµβάλει και η ξεκάθαρη στήριξη από τις ΗΠΑ: το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον, αλλά και το ισχυρό µήνυµα του προέδρου Τραµπ το οποίο είχε µεγάλη απήχηση στο Capital Link
Forum. Εποµένως, νοµίζω ότι η αµερικανική κυβέρνηση έχει συµβάλει αρκετά.
Όπως ανέφερα και στην οµιλία µου στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου στις αρχές του
µήνα, οι Αµερικανοί επενδυτές έχουν πλέον µια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την Ελλάδα. Σίγουρα
ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει
εις πέρας αυτά που υποσχέθηκε. Δεν θέλω να δώσω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Υπάρχει
ακόµη πολύ σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ειπώθηκε στο
Capital Link Forum, στο να δουν οι επενδυτές ραγδαία πρόοδο σε ορισµένα από τα βασικά ορόσηµα και τις
κρίσιµες ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Πολλοί για παράδειγµα ρωτούν για την πορεία της
επένδυσης στο Ελληνικό. Από την άλλη, καθώς η οµιλία µου επικεντρώθηκε στον τοµέα της ενέργειας,
υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
-Σε αυτό το πλαίσιο, τι εκτιµάτε πως θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;
Το πιο σηµαντικό είναι να συνεχίσει µε τις µεταρρυθµίσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι έχει πετύχει
σηµαντικά αποτελέσµατα, για παράδειγµα στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και θα πρέπει να συνεχίσει στο
ίδιο πλαίσιο. Στις ιδιωτικοποιήσεις να αποδείξει ότι το σύστηµα µπορεί να προχωρήσει. Οι επενδυτές στις
παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν σε θέµατα όπως το φορολογικό, ένα θέµα το οποίο έχω θίξει κι εγώ στο
παρελθόν, ώστε να µπορούν να οργανωθούν. Αυτό που χρειάζονται είναι προβλεψιµότητα. Απλά δώστε
µας ένα «προβλέψιµο” περιβάλλον στο οποίο δεν πρόκειται να υπάρξουν διοικητικά εµπόδια σε ενδεχόµενη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Υπάρχει µια σαφής αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει προοπτικές, µια αναγνώριση ότι η οικονοµία έχει
αρχίσει να ανακάµπτει, ότι θα ανακάµψει πολύ δυναµικά, εν µέρει επειδή έχει καταγράψει µεγάλη ύφεση
και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιθώριο, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ανάκαµψης της ευρωζώνης. Δεν
υπάρχει πιο ανταγωνιστική οικονοµία, από πλευράς µισθών, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγµή από την
Ελλάδα. Και αυτό το υπογραµµίζω συνέχεια. Για παράδειγµα, µπορείς να προσλάβεις στην Αθήνα, για να
µην πω στην Πάτρα, έναν νοµικό µε υψηλή εξειδίκευση ή έναν µηχανικό, µε πολύ χαµηλότερο κόστος απ’
ό,τι αν προσλάµβανες τον ίδιο άνθρωπο, ας πούµε στο Μόναχο.
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ό,τι αν προσλάµβανες τον ίδιο άνθρωπο, ας πούµε στο Μόναχο.
-Αναφερθήκατε στις µεταρρυθµίσεις. Ο Declan Costello στο φόρουµ υποστήριξε ότι οι
µεταρρυθµίσεις δεν θα τελειώσουν µε τη λήξη του προγράµµατος. Συµφωνείτε µε αυτή την
άποψη;
Απολύτως. Η αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονοµίας είναι κάτι που υπαγορεύεται από τις αλλαγές που
λαµβάνουν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον κλάδο της
επιχειρηµατικότητας, στο ανεκτίµητο success story των ελληνικών start ups. Και το ενθαρρυντικό, το οποίο
έχω διαπιστώσει στις συναντήσεις µου µε start ups -κι έχω συναντήσει πολλές από διάφορα µέρη της
χώρας- είναι ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει επιστροφή στο µοντέλο της δεκαετίας του ’90 για την
ελληνική οικονοµία: µεγάλες κρατικές δαπάνες, µεγάλα κρατικά projects. Ο µοχλός της οικονοµίας πρέπει
να στηρίζεται στη γνώση, στη δηµιουργικότητα, στη γεωγραφία, στα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που
παρέχει η γεωγραφική θέση της Ελλάδος. Μέρος αυτού του έργου και εν µέρει αυτό που παρακολουθούν
οι αγορές είναι εάν η κυβέρνηση, καθώς βγαίνει από το πρόγραµµα το 2018, συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις,
όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία
που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες.
-O Έλληνας πρωθυπουργός, στο µήνυµά του προς τους Αµερικανούς επενδυτές χαρακτήρισε
την Ελλάδα «Γη της ευκαιρίας”. Εσείς, το πιστεύετε αυτό;
Απολύτως. Μέσω της θέσης µου συµβάλλω ώστε να θυµίζω στους ανθρώπους στις ΗΠΑ ότι υπάρχουν
ευκαιρίες εδώ. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Τραµπ στο Rose Garden.
Είναι ενδεικτικό, ότι ένας επενδυτής, µέλος ενός fund στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link
αναρωτήθηκε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και την αυξηµένη καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Αθήνα,
διερωτώµενος πως µπορεί να συµβαίνει αυτό; Μου προξένησε µεγάλη εντύπωση γιατί µου υπενθύµισε ότι
οι άνθρωποι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού δεν παρακολουθούν σε ηµερήσια βάση τα οικονοµικά
στοιχεία της Ελλάδας. Και ειλικρινά αν δεν ζει κάποιος στη χώρα δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει ότι οι
άνθρωποι εδώ αρχίζουν να αισθάνονται πως ενδεχοµένως µπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Όχι ότι
αυτό είναι εύκολο, επειδή υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήµα
προς τα εµπρός.
-Συνεπώς, δεν έχουµε βγει από το τούνελ…
Ο εκσυγχρονισµός των οικονοµιών µέσω µεταρρυθµίσεων είναι το συνεχές ζητούµενο για όλους, ακόµη και
για τις ΗΠΑ, σε αυτόν τον υπερ-συνδεδεµένο κόσµο στον οποίο ζούµε. Πρέπει πάντα να είµαστε σε
εγρήγορση γι’ αυτό που θα έρθει. Η καλλιέργεια και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού εµπορικού
περιβάλλοντος είναι µόνιµο στοίχηµα κάθε κυβέρνησης.
-Στις δηλώσεις σας είστε γενικότερα πάντοτε αισιόδοξος…
Ως διπλωµάτης, οφείλω να είµαι έτσι. Ένας διπλωµάτης που θαυµάζω ιδιαίτερα, ο Richard Armitage,
συνήθιζε να λέει πως η θετική αύρα έχει πολλαπλασιαστική δύναµη. Και το πιστεύω βαθιά. Αλλά πέρα από
αυτό, δεν πληρώνοµαι για να φέρω την καταστροφή. Πληρώνοµαι για να συσφίξω τις σχέσεις ΗΠΑΕλλάδας.
-Είσαστε περισσότερο αισιόδοξος για τις αµερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα µετά το
συνέδριο;
Ναι, είµαι, µετά από όσα άκουσα εκεί. Επίσης, χάρη στον αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας της
κυβέρνησης, το µήνυµα του πρωθυπουργού βρήκε ευήκοα ώτα. Το ίδιο και τα µηνύµατα των υπουργών
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Συντονισµένα η κυβέρνηση έδειξε ότι καλωσορίζει τις
επενδύσεις. Ωστόσο, η µεγάλη πρόκληση είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Και σε αυτό θα εστιάσουν όλοι
καθώς θα µπαίνουµε στο 2018.
-Έχετε κάποια ενηµέρωση όσον αφορά την επένδυση της Calamos Investment στην Εθνική
Ασφαλιστική; Πολλά έχουν γραφτεί τελευταία για «ναυάγιο» της συµφωνίας.
Το µήνυµα του John Koudounis, CEO της Calamos Investments, σε συνοµιλία που είχαµε στη Νέα Υόρκη ήταν
ξεκάθαρο: η συµφωνία προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς. Μάλιστα –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό– στην
παρουσίασή του στο Capital Link Forum όχι µόνο δήλωσε πως το εν λόγω deal θα είναι επιτυχηµένο, αλλά
τόνισε επίσης πως εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες. Πιστεύουµε ότι το έξυπνο χρήµα στην παρούσα φάση
θα πρέπει να εντοπίσει και άλλους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ελλάδα.
-Η συµφωνία του Νοεµβρίου για τη σύσταση µιας Ελληνοαµερικανικής Επιτροπής

https://www.energyworld.gr/
Publication date: 18/12/2017 11:04
Alexa ranking (Greece): 61211
https://www.energyworld.gr/%cf%80%ce%ac%ce%b9%ce%b1%cf%84-%ce%b9%cf%...

Επενδύσεων ήταν δική σας πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτής, ο υπουργός Οικονοµίας Δ.
Παπαδηµητρίου συναντήθηκε πριν από λίγες ηµέρες µε τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου,
Wilbur Ross στην Ουάσιγκτον. Γνωρίζετε τι συζήτησαν ή αν ελήφθησαν αποφάσεις;
Ο κ. Ross και ο κ. Παπαδηµητρίου έχουν συµφωνήσει να παρακολουθούν την επιτροπή, η οποία θα άρει
τυχόν εµπόδια και θα αναβαθµίσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο εµπόριο και τις επενδύσεις. Το
σηµαντικότερο, όµως, είναι, ότι η οµάδα µου εδώ στην Αθήνα συναντιέται κάθε δύο εβδοµάδες µε
εκπροσώπους του υπουργείου Οικονοµίας και εντοπίζουν τις δυσκολίες, εργάζονται για να τις επιλύσουν
και αναζητούν νέες ευκαιρίες. Το αντιµετωπίζουµε πολύ σοβαρά. Εάν είδατε κι από τα σχόλια στον Τύπο,
ο υπουργός Ross έστειλε ξεκάθαρο µήνυµα ότι δεσµεύεται για την ατζέντα της Ελλάδας, ενώ έχει στρέψει
την προσοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ευκαιρία που προσφέρει αυτή ώστε να
αναδειχθούν τόσο τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των αµερικανικών επενδύσεων, όσο και οι ευκαιρίες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο κ. Παπαδηµητρίου επέστρεψε τόσο γρήγορα στην
Ουάσιγκτον (ήταν εκεί πριν από λίγες εβδοµάδες) δείχνει πόσο αφοσιωµένες είναι οι δύο πλευρές.
Και δεν είναι µόνο ο κ. Παπαδηµητρίου. Έχω µιλήσει και µε τον υπουργό Νίκο Παππά ο οποίος, ενόψει της
ΔΕΘ, θα επισκεφτεί ξανά τις ΗΠΑ στις αρχές του 2018 για να παρουσιάσει το έργο του υπουργείου του
στην ψηφιακή οικονοµία. Εργαζόµαστε, λοιπόν, όσο πιο σκληρά µπορούµε για να διατηρήσουµε τη
δυναµική που δηµιουργήθηκε µε τα ταξίδια των υπουργών τον Οκτώβριο. Και φυσικά έχουµε µπροστά µας
αυτή τη µεγάλη διοργάνωση στις 8 Σεπτεµβρίου του 2018, την ΔΕΘ, που θα διατηρήσει ζωντανή την
αφοσίωσή µας µέχρι τότε.
-Πιστεύετε πως η ΔΕΘ θα συσφίξει τις διµερείς σχέσεις;
Η ΔΕΘ είναι µεγάλη υπόθεση και έχει µπει στο ραντάρ του υπουργού Ross. Ήταν σηµείο αναφοράς σε όλες
τις συζητήσεις που είχα στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκα, για παράδειγµα, µε τον CEO της Pfizer η οποία
δραστηριοποιείται έντονα στον ελληνικό φαρµακευτικό κλάδο και κατάλαβα ότι έχουν εστιάσει στην
ευκαιρία που προσφέρει η ΔΕΘ.
Εργαζόµαστε µε όλους τους συνεργάτες µας για να εξασφαλίσουµε σηµαντική αµερικανική παρουσία στη
ΔΕΘ. Συνεργαζόµαστε µε τους εταίρους µας από το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο. Σε συνέδριο που
διοργάνωσε πριν από περίπου µία εβδοµάδα, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρός του, Σίµος Αναστασόπουλος
είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για τη ΔΕΘ και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. Μια από τις
προτεραιότητες, και ήταν κάτι που ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας µου επεσήµανε αρχικά,
είναι να καταστεί η ΔΕΘ η βάση για µια ευρύτερη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Β. Ελλάδα. Και αυτό
ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.
-Τρέφετε ευρύτερο ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχει ένα µακροχρόνιο ενδιαφέρον. Έχουµε εκεί αυτές τις φανταστικές πλατφόρµες, το Κολλέγιο
Ανατόλια, επενδύουµε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
-Συχνά αναφέρεστε στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη και σε
συγκεκριµένα projects όπως ο τερµατικός σταθµός LNG της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί ο νέος
αυτός ρόλος της Ελλάδας, µε τον αγωγό TAP και τα άλλα έργα να φέρει αµερικανικές
επενδύσεις στη χώρα µας;
Βεβαίως θα µπορούσε. Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη έχουµε τουλάχιστον µία αµερικανική εταιρεία
ενέργειας που έχει στρέψει την προσοχή της στην πλωτή µονάδα FSRU. Και είµαι σε θέση να γνωρίζω,
έχοντας µιλήσει µε τον κ. Κοπελούζο, πως ένας Αµερικανός εταίρος είναι επιθυµητός για το έργο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, σε πρόσφατες δηλώσεις του για την ευρωπαϊκή πολιτική,
έδωσε έµφαση στην ατζέντα για την ενεργειακή ασφάλεια και συγκεκριµένα στη διασύνδεση του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ως µια από τις προτεραιότητές µας. Ο νέος υφυπεξ για την Ευρώπη, A.
Wess Mitchell, σε οµιλία του στη Γερουσία την προηγούµενη εβδοµάδα έδωσε επίσης ιδιαίτερη έµφαση
στην ενεργειακή ασφάλεια, στην Αλεξανδρούπολη και στην πλατφόρµα FSRU. Η Ελλάδα είναι βασικός
εταίρος σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία ενεργειακής ασφάλειας και εναλλακτικής προσφοράς σε όλη τη ΝΑ
Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και η Αλεξανδρούπολη είναι το σηµείο εισόδου.
Εποµένως, έχουµε µια αµερικανική εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την FSRU και µια αµερικανική
εταιρεία που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Το µήνυµα που λαµβάνω από το ΤΑΙΠΕΔ,
από το ΥΠΟΙΚ και από το υπουργείο Οικονοµίας είναι πως το project πρόκειται να προχωρήσει στις αρχές
του 2018 και από τη δική µου επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα το φθινόπωρο µου ήταν σαφές ότι
όλοι καλωσορίζουν την αµερικανική δραστηριοποίηση στην πόλη.
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Την άνοιξη πρόκειται να διεξαχθεί στη Σόφια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας που αναλαµβάνει η
Βουλγαρία, µια σύνοδος κορυφής της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για µια
ακόµη ευκαιρία ώστε να παρουσιάσει ο Έλληνας πρωθυπουργός την Ελλάδα, ως το βασικό σηµείο εισόδου
για αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα
ευρωατλαντικά θεσµικά όργανα κι επίσης να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την Ελλάδα, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ.
-Πότε πιστεύετε ότι θα φτάσει το αµερικανικό αέριο στην ελληνική αγορά;
Θα πρέπει να ρωτήσετε την ΔΕΠΑ. Αλλά αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
συγκεκριµένα ότι η Ελλάδα σκοπεύει να γίνει η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία θα εισάγει αµερικανικό
υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG). Βρέθηκα µε τον υπουργό Ενέργειας, Γ. Σταθάκη σε πρόσφατη εκδήλωση
του ΔΕΣΦΑ και µου κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσουµε µε τη συµφωνία για το αµερικανικό αέριο. Σε
επιχειρηµατικό επίπεδο υπάρχουν τουλάχιστον 3 αµερικανικές ενεργειακές εταιρείες οι οποίες µε έχουν
προσεγγίσει και ενδιαφέρονται για να αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία. Είµαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί.
-Εκτός από τον κλάδο της ενέργειας ποιοι άλλοι κλάδοι εκτιµάτε ότι παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους Αµερικανούς επενδυτές;
Ένας µεγάλος κλάδος είναι ασφαλώς ο τουρισµός. Παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες µε δεδοµένη την
ανάπτυξη. Αλλά και οι συναφείς µε αυτόν υπηρεσίες. Για παράδειγµα, υπήρξε µια σηµαντική νέα επένδυση
στην Ελλάδα από την Avis. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις σε επιχειρηµατικό επίπεδο και στον
ξενοδοχειακό τοµέα. Όταν ήµουν στη Νέα Υόρκη είχα µια θετική συζήτηση µε τους εκπροσώπους του
ξενοδοχειακού οµίλου Marriot οι οποίοι επεκτείνουν την παρουσία τους εδώ. Τα ξενοδοχεία Wyndham
επίσης επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, εποµένως ο τουρισµός έχει µεγάλες δυνατότητες.
Και µετά ό,τιδήποτε σχετίζεται µε ιδιωτικοποιήσεις. Για παράδειγµα ο κλάδος των ακινήτων. Υπενθυµίζω
ότι όλοι παρακολουθούν την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό.
Με ρωτήσατε πριν τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή
η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να
«ξεκλειδώσει» την επένδυση στο Ελληνικό η οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η
κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές προοπτικές.
-Δίνετε µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια. Σας άκουσα να λέτε ότι τις αµερικανικές επιχειρήσεις
τις χαρακτηρίζει η διαφάνεια. Ενώ, πρόσφατα αφήσατε υπονοούµενο για έλλειψη
διαφάνειας στο διαγωνισµό για τον ΟΛΘ. Τι εννοούσατε;
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό που ήθελα να πω για την ιδιωτικοποίηση του λιµένος Θεσσαλονίκης το είπα
στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Οι αµερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο ρυθµιστικής διαφάνειας, οι
απαιτήσεις που ισχύουν άλλωστε µε βάση την αµερικανική νοµοθεσία κατά της διαφθοράς είναι πολύ
υψηλές. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Όταν συνδιαλέγεστε µε µια αµερικανική εταιρεία γνωρίζετε από
που προέρχονται τα κεφάλαιά της, γνωρίζετε ποιοι είναι οι εταίροι.
-Εκτιµάτε ότι έχουν εκδηλωθεί επενδυτικές κινήσεις που κρύβουν άλλες σκοπιµότητες,
πιθανόν και πολιτικές ή γεωπολιτικές;
Οπουδήποτε εµπλέκεται η κυβέρνηση εµπλέκεται και η πολιτική. Αυτή είναι η φύση της δηµοκρατίας. Το
σηµαντικό είναι όπως είπα να καταστήσουµε σαφές ότι λειτουργούν οι δικλίδες ασφαλείας, οι ρυθµιστικοί
µηχανισµοί που έχουν τα συστήµατα και των δυο χωρών.
Ωστόσο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα πρέπει να διαδραµατίσουν το ρόλο τους, θέτοντας τα
κατάλληλα ερωτήµατα.
-Πέραν των οικονοµικών θεµάτων ποια πιστεύετε ότι είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της παρούσας γεωπολιτικής κατάστασης;
Βασική προτεραιότητα θα είναι πάντα η οικονοµία και το πως θα βοηθήσουµε την Ελλάδα να βγει από την
κρίση µε βιώσιµο τρόπο. Το 2018 είναι προφανώς ένα έτος ορόσηµο από αυτή την άποψη διότι τελειώνει το
πρόγραµµα.
Αλλά επίσης αναγνωρίζουµε σε στρατηγικό επίπεδο όλες τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
Εποµένως, εργαζόµαστε για να δούµε πως µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας και πως θα συνεργαστούµε για
να ξεπεράσουµε τις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η Ελλάδα, είτε πρόκειται για την προσφυγική
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κρίση, είτε για τη διεθνική τροµοκρατία, την απειλή του ISIS, την απειλή που αποτελεί ο ISIS για την
Ευρώπη, τη ρωσική πρόκληση στη Μαύρη Θάλασσα. Τα καλά νέα είναι πως όλα αυτά είναι θέµατα στα
οποία συγκλίνουν οι αµερικανικές και οι ελληνικές απόψεις. Καµία από αυτές τις προκλήσεις δεν πρόκειται
να αποµακρυνθεί καθώς οδηγούµαστε στο 2018. Εποµένως, είναι απαραίτητο να διατηρήσουµε τη στενή
συνεργασία µας.
-Σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο της
ελληνοαµερικανικής συνεργασίας;
Δεν πρόκειται να µπω σε λεπτοµέρειες. Η επιβολή του νόµου της αντιτροµοκρατίας από τις αρχές µας
παραµένει το ίδιο έντονη όπως πάντα. Έχουµε πολύ στενή συνεργασία µε το ελληνικό υπουργείο δηµόσιας
τάξης, τόσο σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθηµερινής συνεργασίας µεταξύ του FBI,
της ελληνικής αστυνοµίας και του αµερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Και όλα αυτά επειδή
αναγνωρίζουµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µια πολύ περίπλοκη και δύσκολη περιοχή.
-Η θέση που υιοθετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση της Τουρκίας αναφορικά
µε τη συνθήκη της Λωζάνης, την οριοθέτηση των συνόρων, το εύρος της εθνικής
δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, σας προβληµατίζουν;
Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ µας ήταν πολύ σαφής, σπεύδοντας να επαναδιατυπώσει την άποψή µας για την
κυριαρχία της Ελλάδος. Σε σχέση µε την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου είναι πολύ σηµαντικό
ότι υπήρχε σαφής ένδειξη από τον πρωθυπουργό Τσίπρα για την πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει να
εργάζεται πολύ σκληρά για τις σχέσεις της µε την Τουρκία. Κι αυτό είναι ένα ακόµη θέµα στο οποίο οι
θέσεις της Ουάσιγκτον και της Αθήνας συγκλίνουν. Ήµασταν και οι δυο πολύ σαφείς ότι πρέπει να
συνεχίσουµε να συζητάµε µε την Τουρκία και να συνεχίσουµε να την κρατάµε στο άρµα των
Ευρωατλαντικών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Νοµίζω ότι υπάρχουν προφανή ζητήµατα που πρέπει
να διευθετηθούν µεταξύ των δυο κυβερνήσεων, ωστόσο οι ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από το πνεύµα της
προσέγγισης του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του στα θέµατα που έθεσε ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή
του.
-Υπήρξε έντονη κριτική για τη χρονική στιγµή της επίσκεψης Ερντογάν. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι η συγκυρία ήταν εντελώς λάθος.
Στη διπλωµατία δεν µπορείς να επιλέξεις. Είναι πολύ δύσκολο να πούµε ότι µια συγκεκριµένη χρονική
στιγµή είναι και η κατάλληλη να ασχοληθούµε µε ένα οποιοδήποτε θέµα. Κατά τη γνωστή αγγλική ρήση
«πρέπει να παίξεις µε τα χαρτιά που σου µοίρασαν”. Και ασφαλώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες
που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την Τουρκία αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρό της.
Υποστηρίζουµε άλλωστε σθεναρά την ιδέα ότι οι δυο αυτοί σύµµαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουν τους
ισχυρότερους δυνατούς, πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας.
Πηγή: capital.gr
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Σε σταυροδρόµι σοβαρών προκλήσεων οι τράπεζες
Τα stress tests που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον ερχόµενο Φεβρουάριο θεωρούν ως
το µεγαλύτερο «στοίχηµα» που καλούνται να κερδίσουν οι Έλληνες τραπεζίτες, υποστηρίζοντας ωστόσο
ότι δεν θα υπάρξουν «δυσάρεστες εκπλήξεις» και «συστηµικές διαταραχές» από αυτά. Και αυτό γιατί η
εικόνα που διαµορφώνεται σήµερα στον κλάδο δείχνει να βελτιώνεται σηµαντικά. Οι τράπεζες
επιστρέφουν σε οργανική κερδοφορία, οι καταθέσεις επανέρχονται σταδιακά αλλά σταθερά και οι στόχοι
που έχουν τεθεί για την µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων φαίνεται να επιτυγχάνονται,
δηµιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις εγχώριες συστηµικές τράπεζες. Όλα αυτά προέκυψαν από
τις οµιλίες των ελλήνων τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο
παρευρέθηκαν και διεθνείς fund managers, που έχουν σηµαντική παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό και
επιχειρηµατικό χάρτη. Ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ν. Καραµούζης
υπογράµµισε πως «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και καλείται να
αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ «Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του
ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες,
τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας» ανέφερε
χαρακτηριστικά «Ωστόσο», πρόσθεσε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2), η εφαρµογή
των οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον
εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν
µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».Ο κ. Καραµούζης
αναφέρθηκε στην βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα
από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2 δισ. ευρώ
σε ετησιοποιηµένη βάση) η οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές
προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία
ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους. «Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι
επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα
είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες
να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα», κατέληξε ο επικεφαλής της Eurobank. ΜΕΓΑΛΟΥ Από
την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σε παρέµβαση του
στην ίδια εκδήλωση υπογράµµισε πως « οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόµενης
εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή επαναφορά των
πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω µέσω
ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη, µε τις τράπεζες
να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους µέσω
Ευρωσυστήµατος». Οι θετικές αυτές εξελίξεις επετεύχθησαν σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου λόγω της
πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών
κινήσεων των νέων διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. «Οι προκλήσεις
παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων παραµένουν υψηλά και το
πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι
τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας, είναι τώρα στο πιο
ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης», συµπλήρωσε. Για ορατά σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας έκανε λόγο στο συνέδριο της Capital Link o διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ.
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, «Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο
χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την
αποκλιµάκωση των προβλέψεων», ανέφερε. Σύµφωνα µε τον κ. Φραγκιαδάκη «το τραπεζικό σύστηµα έχει
διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής
βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα
αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα».
Πηγή Tromaktiko
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Pyatt: Μετά τον TAP, προτεραιότητά µας ο IGB - Ισχυρό ενδιαφέρον για FSRU
Αλεξανδρούπολης, θα έρθει αµερικανικό αέριο
"Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να
καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να 'ξεκλειδώσει΄ την επένδυση στο Ελληνικό η
οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές
προοπτικές”.
Αυτό υπογραµµίζει στην τελευταία του συνέντευξη για το 2017 στο Capital.grο Αµερικανός πρέσβης στην
Αθήνα, Geoffrey R. Pyatt ο οποίος διαπιστώνει ότι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού το κλίµα όσον αφορά
την Ελλάδα είναι αισθητά βελτιωµένο και οι επενδυτές ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική
αγορά. Συµπληρώνει όµως πως "πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει εις πέρας αυτά που
υποσχέθηκε".
Αναφέρει παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και µετά το τέλος του
προγράµµατος το 2018 "όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την
ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες”.
Επιπρόσθετα, εκτιµά ότι η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει την ενεργειακή πύλη αλλά και το διαβατήριο για
όσες χώρες των Δ. Βαλκανίων επιθυµούν να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και
αποκαλύπτει ότι εκτός από το αµερικανικό ενδιαφέρον για το σταθµό FSRU, υπάρχει αµερικανική εταιρεία
που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Υπογραµµίζει ότι µετά τον αγωγό TAP και ο
ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB αποτελεί προτεραιότητα της αµερικανικής διπλωµατίας, ενώ σηµειώνει
ότι η Ελλάδα θα είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που θα εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Αποκαλύπτει επίσης το µήνυµα του John Koudounis της Calamos Investments για την Εθνική Ασφαλιστική,
κάνει αναφορά στη διαφάνεια που διέπει τις αµερικανικές επιχειρήσεις, ενώ σχολιάζει και την πρόσφατη
επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Τ. Ερντογάν.
Συνέντευξη στην Μαρίση Μπαλιούση
-Πριν από µια εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ένα συνέδριο για την Ελλάδα µε επίκεντρο τις
επενδύσεις στη χώρα, το Capital Link Forum, στο οποίο συµµετείχατε κι εσείς. Ποια είναι η αίσθηση που
αποκοµίσατε;
Ήταν µια πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση. Όλοι οι συµµετέχοντες σχολίασαν τη σηµαντική αλλαγή στο
κλίµα, τα ισχυρά µηνύµατα από πλευράς κυβέρνησης, του υπουργού Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτου, του
υπουργού Οικονοµίας, Δ. Παπαδηµητρίου, της υπουργού Τουρισµού, Ελ. Κουντουρά καθώς και το
βιντεσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα. Ωστόσο, ακόµη πιο σηµαντικό είναι η δεκτικότητα
και η θετική προσέγγιση του κοινού.
Ενδεχοµένως να θυµόσαστε ότι ήµουν στη Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο µε τον υπουργό οικονοµίας, Δηµήτρη
Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum. Τότε ήµουν εγώ που υπογράµµιζα ότι
υπήρχαν ευκαιρίες στην Ελλάδα και ότι οι επενδυτές έπρεπε να ρίξουν µια προσεκτική µατιά. Έχουµε
περάσει ξεκάθαρα σε εντελώς νέο επίπεδο.
-Άρα, διακρίνετε µια διαφορά στη διάθεση των Αµερικανών επενδυτών σε σχέση µε τον Ιούνιο;
Εντελώς, εκατό τοις εκατό. Και εκτιµώ ότι αυτό οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει
ορισµένους στόχους-ορόσηµα: την ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας, την επιστροφή στις αγορές, την
αναδιάρθρωση των οµολόγων που έλαβε χώρα µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες.
Στο θετικό κλίµα έχει συµβάλει και η ξεκάθαρη στήριξη από τις ΗΠΑ: το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον, αλλά και το ισχυρό µήνυµα του προέδρου Τραµπ το οποίο είχε µεγάλη απήχηση στο Capital Link
Forum. Εποµένως, νοµίζω ότι η αµερικανική κυβέρνηση έχει συµβάλει αρκετά.
Όπως ανέφερα και στην οµιλία µου στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου στις αρχές του
µήνα, οι Αµερικανοί επενδυτές έχουν πλέον µια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την Ελλάδα. Σίγουρα
ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει
εις πέρας αυτά που υποσχέθηκε. Δεν θέλω να δώσω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Υπάρχει
ακόµη πολύ σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ειπώθηκε στο
Capital Link Forum, στο να δουν οι επενδυτές ραγδαία πρόοδο σε ορισµένα από τα βασικά ορόσηµα και τις
κρίσιµες ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Πολλοί για παράδειγµα ρωτούν για την πορεία της
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επένδυσης στο Ελληνικό. Από την άλλη, καθώς η οµιλία µου επικεντρώθηκε στον τοµέα της ενέργειας,
υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
-Σε αυτό το πλαίσιο, τι εκτιµάτε πως θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;
Το πιο σηµαντικό είναι να συνεχίσει µε τις µεταρρυθµίσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι έχει πετύχει
σηµαντικά αποτελέσµατα, για παράδειγµα στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και θα πρέπει να συνεχίσει στο
ίδιο πλαίσιο. Στις ιδιωτικοποιήσεις να αποδείξει ότι το σύστηµα µπορεί να προχωρήσει. Οι επενδυτές στις
παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν σε θέµατα όπως το φορολογικό, ένα θέµα το οποίο έχω θίξει κι εγώ στο
παρελθόν, ώστε να µπορούν να οργανωθούν. Αυτό που χρειάζονται είναι προβλεψιµότητα. Απλά δώστε
µας ένα "προβλέψιµο” περιβάλλον στο οποίο δεν πρόκειται να υπάρξουν διοικητικά εµπόδια σε ενδεχόµενη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Υπάρχει µια σαφής αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει προοπτικές, µια αναγνώριση ότι η οικονοµία έχει
αρχίσει να ανακάµπτει, ότι θα ανακάµψει πολύ δυναµικά, εν µέρει επειδή έχει καταγράψει µεγάλη ύφεση
και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιθώριο, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ανάκαµψης της ευρωζώνης. Δεν
υπάρχει πιο ανταγωνιστική οικονοµία, από πλευράς µισθών, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγµή από την
Ελλάδα. Και αυτό το υπογραµµίζω συνέχεια. Για παράδειγµα, µπορείς να προσλάβεις στην Αθήνα, για να
µην πω στην Πάτρα, έναν νοµικό µε υψηλή εξειδίκευση ή έναν µηχανικό, µε πολύ χαµηλότερο κόστος απ’
ό,τι αν προσλάµβανες τον ίδιο άνθρωπο, ας πούµε στο Μόναχο.
-Αναφερθήκατε στις µεταρρυθµίσεις. Ο Declan Costello στο φόρουµ υποστήριξε ότι οι µεταρρυθµίσεις δεν
θα τελειώσουν µε τη λήξη του προγράµµατος. Συµφωνείτε µε αυτή την άποψη;
Απολύτως. Η αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονοµίας είναι κάτι που υπαγορεύεται από τις αλλαγές που
λαµβάνουν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον κλάδο της
επιχειρηµατικότητας, στο ανεκτίµητο success story των ελληνικών start ups. Και το ενθαρρυντικό, το οποίο
έχω διαπιστώσει στις συναντήσεις µου µε start ups -κι έχω συναντήσει πολλές από διάφορα µέρη της
χώρας- είναι ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει επιστροφή στο µοντέλο της δεκαετίας του ’90 για την
ελληνική οικονοµία: µεγάλες κρατικές δαπάνες, µεγάλα κρατικά projects. Ο µοχλός της οικονοµίας πρέπει
να στηρίζεται στη γνώση, στη δηµιουργικότητα, στη γεωγραφία, στα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που
παρέχει η γεωγραφική θέση της Ελλάδος. Μέρος αυτού του έργου και εν µέρει αυτό που παρακολουθούν
οι αγορές είναι εάν η κυβέρνηση, καθώς βγαίνει από το πρόγραµµα το 2018, συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις,
όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία
που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες.
-O Έλληνας πρωθυπουργός, στο µήνυµά του προς τους Αµερικανούς επενδυτές χαρακτήρισε την Ελλάδα
"Γη της ευκαιρίας”. Εσείς, το πιστεύετε αυτό;
Απολύτως. Μέσω της θέσης µου συµβάλλω ώστε να θυµίζω στους ανθρώπους στις ΗΠΑ ότι υπάρχουν
ευκαιρίες εδώ. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Τραµπ στο Rose Garden.
Είναι ενδεικτικό, ότι ένας επενδυτής, µέλος ενός fund στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link
αναρωτήθηκε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και την αυξηµένη καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Αθήνα,
διερωτώµενος πως µπορεί να συµβαίνει αυτό; Μου προξένησε µεγάλη εντύπωση γιατί µου υπενθύµισε ότι
οι άνθρωποι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού δεν παρακολουθούν σε ηµερήσια βάση τα οικονοµικά
στοιχεία της Ελλάδας. Και ειλικρινά αν δεν ζει κάποιος στη χώρα δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει ότι οι
άνθρωποι εδώ αρχίζουν να αισθάνονται πως ενδεχοµένως µπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Όχι ότι
αυτό είναι εύκολο, επειδή υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήµα
προς τα εµπρός.
-Συνεπώς, δεν έχουµε βγει από το τούνελ...
Ο εκσυγχρονισµός των οικονοµιών µέσω µεταρρυθµίσεων είναι το συνεχές ζητούµενο για όλους, ακόµη και
για τις ΗΠΑ, σε αυτόν τον υπερ-συνδεδεµένο κόσµο στον οποίο ζούµε. Πρέπει πάντα να είµαστε σε
εγρήγορση γι’ αυτό που θα έρθει. Η καλλιέργεια και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού εµπορικού
περιβάλλοντος είναι µόνιµο στοίχηµα κάθε κυβέρνησης.
-Στις δηλώσεις σας είστε γενικότερα πάντοτε αισιόδοξος...
Ως διπλωµάτης, οφείλω να είµαι έτσι. Ένας διπλωµάτης που θαυµάζω ιδιαίτερα, ο Richard Armitage,
συνήθιζε να λέει πως η θετική αύρα έχει πολλαπλασιαστική δύναµη. Και το πιστεύω βαθιά. Αλλά πέρα από
αυτό, δεν πληρώνοµαι για να φέρω την καταστροφή. Πληρώνοµαι για να συσφίξω τις σχέσεις ΗΠΑ-
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Ελλάδας.
-Είσαστε περισσότερο αισιόδοξος για τις αµερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα µετά το συνέδριο;
Ναι, είµαι, µετά από όσα άκουσα εκεί. Επίσης, χάρη στον αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας της
κυβέρνησης, το µήνυµα του πρωθυπουργού βρήκε ευήκοα ώτα. Το ίδιο και τα µηνύµατα των υπουργών
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Συντονισµένα η κυβέρνηση έδειξε ότι καλωσορίζει τις
επενδύσεις. Ωστόσο, η µεγάλη πρόκληση είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Και σε αυτό θα εστιάσουν όλοι
καθώς θα µπαίνουµε στο 2018.
-Έχετε κάποια ενηµέρωση όσον αφορά την επένδυση της Calamos Investment στην Εθνική Ασφαλιστική;
Πολλά έχουν γραφτεί τελευταία για "ναυάγιο" της συµφωνίας.
Το µήνυµα του John Koudounis, CEO της Calamos Investments, σε συνοµιλία που είχαµε στη Νέα Υόρκη ήταν
ξεκάθαρο: η συµφωνία προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς. Μάλιστα –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό– στην
παρουσίασή του στο Capital Link Forum όχι µόνο δήλωσε πως το εν λόγω deal θα είναι επιτυχηµένο, αλλά
τόνισε επίσης πως εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες. Πιστεύουµε ότι το έξυπνο χρήµα στην παρούσα φάση
θα πρέπει να εντοπίσει και άλλους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ελλάδα.
-Η συµφωνία του Νοεµβρίου για τη σύσταση µιας Ελληνοαµερικανικής Επιτροπής Επενδύσεων ήταν δική
σας πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτής, ο υπουργός Οικονοµίας Δ. Παπαδηµητρίου συναντήθηκε πριν από
λίγες ηµέρες µε τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου, Wilbur Ross στην Ουάσιγκτον. Γνωρίζετε τι συζήτησαν ή
αν ελήφθησαν αποφάσεις;
Ο κ. Ross και ο κ. Παπαδηµητρίου έχουν συµφωνήσει να παρακολουθούν την επιτροπή, η οποία θα άρει
τυχόν εµπόδια και θα αναβαθµίσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο εµπόριο και τις επενδύσεις. Το
σηµαντικότερο, όµως, είναι, ότι η οµάδα µου εδώ στην Αθήνα συναντιέται κάθε δύο εβδοµάδες µε
εκπροσώπους του υπουργείου Οικονοµίας και εντοπίζουν τις δυσκολίες, εργάζονται για να τις επιλύσουν
και αναζητούν νέες ευκαιρίες. Το αντιµετωπίζουµε πολύ σοβαρά. Εάν είδατε κι από τα σχόλια στον Τύπο,
ο υπουργός Ross έστειλε ξεκάθαρο µήνυµα ότι δεσµεύεται για την ατζέντα της Ελλάδας, ενώ έχει στρέψει
την προσοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ευκαιρία που προσφέρει αυτή ώστε να
αναδειχθούν τόσο τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των αµερικανικών επενδύσεων, όσο και οι ευκαιρίες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο κ. Παπαδηµητρίου επέστρεψε τόσο γρήγορα στην
Ουάσιγκτον (ήταν εκεί πριν από λίγες εβδοµάδες) δείχνει πόσο αφοσιωµένες είναι οι δύο πλευρές.
Και δεν είναι µόνο ο κ. Παπαδηµητρίου. Έχω µιλήσει και µε τον υπουργό Νίκο Παππά ο οποίος, ενόψει της
ΔΕΘ, θα επισκεφτεί ξανά τις ΗΠΑ στις αρχές του 2018 για να παρουσιάσει το έργο του υπουργείου του
στην ψηφιακή οικονοµία. Εργαζόµαστε, λοιπόν, όσο πιο σκληρά µπορούµε για να διατηρήσουµε τη
δυναµική που δηµιουργήθηκε µε τα ταξίδια των υπουργών τον Οκτώβριο. Και φυσικά έχουµε µπροστά µας
αυτή τη µεγάλη διοργάνωση στις 8 Σεπτεµβρίου του 2018, την ΔΕΘ, που θα διατηρήσει ζωντανή την
αφοσίωσή µας µέχρι τότε.
-Πιστεύετε πως η ΔΕΘ θα συσφίξει τις διµερείς σχέσεις;
Η ΔΕΘ είναι µεγάλη υπόθεση και έχει µπει στο ραντάρ του υπουργού Ross. Ήταν σηµείο αναφοράς σε όλες
τις συζητήσεις που είχα στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκα, για παράδειγµα, µε τον CEO της Pfizer η οποία
δραστηριοποιείται έντονα στον ελληνικό φαρµακευτικό κλάδο και κατάλαβα ότι έχουν εστιάσει στην
ευκαιρία που προσφέρει η ΔΕΘ.
Εργαζόµαστε µε όλους τους συνεργάτες µας για να εξασφαλίσουµε σηµαντική αµερικανική παρουσία στη
ΔΕΘ. Συνεργαζόµαστε µε τους εταίρους µας από το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο. Σε συνέδριο που
διοργάνωσε πριν από περίπου µία εβδοµάδα, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρός του, Σίµος Αναστασόπουλος
είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για τη ΔΕΘ και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. Μια από τις
προτεραιότητες, και ήταν κάτι που ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας µου επεσήµανε αρχικά,
είναι να καταστεί η ΔΕΘ η βάση για µια ευρύτερη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Β. Ελλάδα. Και αυτό
ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.
-Τρέφετε ευρύτερο ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχει ένα µακροχρόνιο ενδιαφέρον. Έχουµε εκεί αυτές τις φανταστικές πλατφόρµες, το Κολλέγιο
Ανατόλια, επενδύουµε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
-Συχνά αναφέρεστε στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη και σε συγκεκριµένα
projects όπως ο τερµατικός σταθµός LNG της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί ο νέος αυτός ρόλος της Ελλάδας,
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µε τον αγωγό TAP και τα άλλα έργα να φέρει αµερικανικές επενδύσεις στη χώρα µας;
Βεβαίως θα µπορούσε. Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη έχουµε τουλάχιστον µία αµερικανική εταιρεία
ενέργειας που έχει στρέψει την προσοχή της στην πλωτή µονάδα FSRU. Και είµαι σε θέση να γνωρίζω,
έχοντας µιλήσει µε τον κ. Κοπελούζο, πως ένας Αµερικανός εταίρος είναι επιθυµητός για το έργο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, σε πρόσφατες δηλώσεις του για την ευρωπαϊκή πολιτική,
έδωσε έµφαση στην ατζέντα για την ενεργειακή ασφάλεια και συγκεκριµένα στη διασύνδεση του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ως µια από τις προτεραιότητές µας. Ο νέος υφυπεξ για την Ευρώπη, A.
Wess Mitchell, σε οµιλία του στη Γερουσία την προηγούµενη εβδοµάδα έδωσε επίσης ιδιαίτερη έµφαση
στην ενεργειακή ασφάλεια, στην Αλεξανδρούπολη και στην πλατφόρµα FSRU. Η Ελλάδα είναι βασικός
εταίρος σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία ενεργειακής ασφάλειας και εναλλακτικής προσφοράς σε όλη τη ΝΑ
Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και η Αλεξανδρούπολη είναι το σηµείο εισόδου.
Εποµένως, έχουµε µια αµερικανική εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την FSRU και µια αµερικανική
εταιρεία που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Το µήνυµα που λαµβάνω από το ΤΑΙΠΕΔ,
από το ΥΠΟΙΚ και από το υπουργείο Οικονοµίας είναι πως το project πρόκειται να προχωρήσει στις αρχές
του 2018 και από τη δική µου επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα το φθινόπωρο µου ήταν σαφές ότι
όλοι καλωσορίζουν την αµερικανική δραστηριοποίηση στην πόλη.
Την άνοιξη πρόκειται να διεξαχθεί στη Σόφια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας που αναλαµβάνει η
Βουλγαρία, µια σύνοδος κορυφής της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για µια
ακόµη ευκαιρία ώστε να παρουσιάσει ο Έλληνας πρωθυπουργός την Ελλάδα, ως το βασικό σηµείο εισόδου
για αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα
ευρωατλαντικά θεσµικά όργανα κι επίσης να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την Ελλάδα, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ.
-Πότε πιστεύετε ότι θα φτάσει το αµερικανικό αέριο στην ελληνική αγορά;
Θα πρέπει να ρωτήσετε την ΔΕΠΑ. Αλλά αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
συγκεκριµένα ότι η Ελλάδα σκοπεύει να γίνει η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία θα εισάγει αµερικανικό
υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG). Βρέθηκα µε τον υπουργό Ενέργειας, Γ. Σταθάκη σε πρόσφατη εκδήλωση
του ΔΕΣΦΑ και µου κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσουµε µε τη συµφωνία για το αµερικανικό αέριο. Σε
επιχειρηµατικό επίπεδο υπάρχουν τουλάχιστον 3 αµερικανικές ενεργειακές εταιρείες οι οποίες µε έχουν
προσεγγίσει και ενδιαφέρονται για να αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία. Είµαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί.
-Εκτός από τον κλάδο της ενέργειας ποιοι άλλοι κλάδοι εκτιµάτε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους
Αµερικανούς επενδυτές;
Ένας µεγάλος κλάδος είναι ασφαλώς ο τουρισµός. Παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες µε δεδοµένη την
ανάπτυξη. Αλλά και οι συναφείς µε αυτόν υπηρεσίες. Για παράδειγµα, υπήρξε µια σηµαντική νέα επένδυση
στην Ελλάδα από την Avis. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις σε επιχειρηµατικό επίπεδο και στον
ξενοδοχειακό τοµέα. Όταν ήµουν στη Νέα Υόρκη είχα µια θετική συζήτηση µε τους εκπροσώπους του
ξενοδοχειακού οµίλου Marriot οι οποίοι επεκτείνουν την παρουσία τους εδώ. Τα ξενοδοχεία Wyndham
επίσης επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, εποµένως ο τουρισµός έχει µεγάλες δυνατότητες.
Και µετά ό,τιδήποτε σχετίζεται µε ιδιωτικοποιήσεις. Για παράδειγµα ο κλάδος των ακινήτων. Υπενθυµίζω
ότι όλοι παρακολουθούν την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό.
Με ρωτήσατε πριν τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή
η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να
"ξεκλειδώσει" την επένδυση στο Ελληνικό η οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η
κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές προοπτικές.
-Δίνετε µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια. Σας άκουσα να λέτε ότι τις αµερικανικές επιχειρήσεις τις
χαρακτηρίζει η διαφάνεια. Ενώ, πρόσφατα αφήσατε υπονοούµενο για έλλειψη διαφάνειας στο διαγωνισµό
για τον ΟΛΘ. Τι εννοούσατε;
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό που ήθελα να πω για την ιδιωτικοποίηση του λιµένος Θεσσαλονίκης το είπα
στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Οι αµερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο ρυθµιστικής διαφάνειας, οι
απαιτήσεις που ισχύουν άλλωστε µε βάση την αµερικανική νοµοθεσία κατά της διαφθοράς είναι πολύ
υψηλές. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Όταν συνδιαλέγεστε µε µια αµερικανική εταιρεία γνωρίζετε από
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που προέρχονται τα κεφάλαιά της, γνωρίζετε ποιοι είναι οι εταίροι.
-Εκτιµάτε ότι έχουν εκδηλωθεί επενδυτικές κινήσεις που κρύβουν άλλες σκοπιµότητες, πιθανόν και
πολιτικές ή γεωπολιτικές;
Οπουδήποτε εµπλέκεται η κυβέρνηση εµπλέκεται και η πολιτική. Αυτή είναι η φύση της δηµοκρατίας. Το
σηµαντικό είναι όπως είπα να καταστήσουµε σαφές ότι λειτουργούν οι δικλίδες ασφαλείας, οι ρυθµιστικοί
µηχανισµοί που έχουν τα συστήµατα και των δυο χωρών.
Ωστόσο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα πρέπει να διαδραµατίσουν το ρόλο τους, θέτοντας τα
κατάλληλα ερωτήµατα.
-Πέραν των οικονοµικών θεµάτων ποια πιστεύετε ότι είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η
Ελλάδα στο πλαίσιο της παρούσας γεωπολιτικής κατάστασης;
Βασική προτεραιότητα θα είναι πάντα η οικονοµία και το πως θα βοηθήσουµε την Ελλάδα να βγει από την
κρίση µε βιώσιµο τρόπο. Το 2018 είναι προφανώς ένα έτος ορόσηµο από αυτή την άποψη διότι τελειώνει το
πρόγραµµα.
Αλλά επίσης αναγνωρίζουµε σε στρατηγικό επίπεδο όλες τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
Εποµένως, εργαζόµαστε για να δούµε πως µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας και πως θα συνεργαστούµε για
να ξεπεράσουµε τις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η Ελλάδα, είτε πρόκειται για την προσφυγική
κρίση, είτε για τη διεθνική τροµοκρατία, την απειλή του ISIS, την απειλή που αποτελεί ο ISIS για την
Ευρώπη, τη ρωσική πρόκληση στη Μαύρη Θάλασσα. Τα καλά νέα είναι πως όλα αυτά είναι θέµατα στα
οποία συγκλίνουν οι αµερικανικές και οι ελληνικές απόψεις. Καµία από αυτές τις προκλήσεις δεν πρόκειται
να αποµακρυνθεί καθώς οδηγούµαστε στο 2018. Εποµένως, είναι απαραίτητο να διατηρήσουµε τη στενή
συνεργασία µας.
-Σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο της
ελληνοαµερικανικής συνεργασίας;
Δεν πρόκειται να µπω σε λεπτοµέρειες. Η επιβολή του νόµου της αντιτροµοκρατίας από τις αρχές µας
παραµένει το ίδιο έντονη όπως πάντα. Έχουµε πολύ στενή συνεργασία µε το ελληνικό υπουργείο δηµόσιας
τάξης, τόσο σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθηµερινής συνεργασίας µεταξύ του FBI,
της ελληνικής αστυνοµίας και του αµερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Και όλα αυτά επειδή
αναγνωρίζουµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µια πολύ περίπλοκη και δύσκολη περιοχή.
-Η θέση που υιοθετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση της Τουρκίας αναφορικά µε τη συνθήκη
της Λωζάνης, την οριοθέτηση των συνόρων, το εύρος της εθνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, σας
προβληµατίζουν;
Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ µας ήταν πολύ σαφής, σπεύδοντας να επαναδιατυπώσει την άποψή µας για την
κυριαρχία της Ελλάδος. Σε σχέση µε την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου είναι πολύ σηµαντικό
ότι υπήρχε σαφής ένδειξη από τον πρωθυπουργό Τσίπρα για την πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει να
εργάζεται πολύ σκληρά για τις σχέσεις της µε την Τουρκία. Κι αυτό είναι ένα ακόµη θέµα στο οποίο οι
θέσεις της Ουάσιγκτον και της Αθήνας συγκλίνουν. Ήµασταν και οι δυο πολύ σαφείς ότι πρέπει να
συνεχίσουµε να συζητάµε µε την Τουρκία και να συνεχίσουµε να την κρατάµε στο άρµα των
Ευρωατλαντικών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Νοµίζω ότι υπάρχουν προφανή ζητήµατα που πρέπει
να διευθετηθούν µεταξύ των δυο κυβερνήσεων, ωστόσο οι ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από το πνεύµα της
προσέγγισης του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του στα θέµατα που έθεσε ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή
του.
-Υπήρξε έντονη κριτική για τη χρονική στιγµή της επίσκεψης Ερντογάν. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η
συγκυρία ήταν εντελώς λάθος.
Στη διπλωµατία δεν µπορείς να επιλέξεις. Είναι πολύ δύσκολο να πούµε ότι µια συγκεκριµένη χρονική
στιγµή είναι και η κατάλληλη να ασχοληθούµε µε ένα οποιοδήποτε θέµα. Κατά τη γνωστή αγγλική ρήση
"πρέπει να παίξεις µε τα χαρτιά που σου µοίρασαν”. Και ασφαλώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες
που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την Τουρκία αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρό της.
Υποστηρίζουµε άλλωστε σθεναρά την ιδέα ότι οι δυο αυτοί σύµµαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουν τους
ισχυρότερους δυνατούς, πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας.
(capital.gr)
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Οι επενδυτές αγάπησαν ξαφνικά την Ελλάδα;

Ο Πρεµ Γουάτσα, εκ των γκουρού των επενδύσεων και CEO της Fairfax, βλέπει «ελαχιστοποίηση» του
πολιτικού κινδύνου και...
ποντάρει στο Greecovery, η Wall Street Journal διαπιστώνει ότι οι επενδυτές έχουν βάλει στα
«ραντάρ τους» την Ελλάδα, και η UBS εντάσσει τα ελληνικά οµόλογα στις «κορυφαίες
επενδυτικές προτάσεις του 2018».
Δεν πρόκειται για… ξαφνικό και συντονισµένο έρωτα των διεθνών επενδυτών µε την
Ελλάδα – πρόκειται για την, συνήθη και κυνική, αποτίµηση κινδύνων και ευκαιριών που
κάνουν οι αγορές. Κι σ’ αυτή την αποτίµηση, στην παρούσα φάση, η Ελλάδα φαίνεται να
υπόσχεται χαµηλό πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο και µεγάλα περιθώρια επενδυτικών
κερδών – εξ ου και το θεαµατικό ράλι στα ελληνικά οµόλογα τις τελευταίες ηµέρες.
Το ράλι των οµολόγων
Σπάζοντας ένα ακόµη ρεκόρ, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων έπεσαν χθες στο
χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών: Η απόδοση των δεκαετών τίτλων έπεσε στο
4,3% από το 4,5% της Δευτέρας, η συνολική πτώση στο τελευταίο δίµηνο ξεπερνά το 20%, ενώ
και στα διετή οµόλογα η απόδοση χθες διαµορφώθηκε στο 2,15% από το 2,4% επιστρέφοντας
στα επίπεδα του Δεκεµβρίου του 2010. Ολοκληρώνοντας την εικόνα το περίφηµο spread – η
διαφορά απόδοσης των δεκαετών ελληνικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων
γερµανικών – υποχώρησε στις 407 µονάδες βάσης και στο χαµηλότερο επίπεδό του από τον
Απρίλιο του 2010.
«Η θεραπεία» της Ευρώπης από την κρίση ξεκινά και τελειώνει µε την Ελλάδα», είναι η
ανάγνωση που κάνει η Wall Street Journal πίσω από αυτό το ράλι και εξηγεί: «Η οικονοµία της
Ελλάδας εξακολουθεί να αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις: Μόλις επέστρεψε στην
ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει το βαρύτερο χρέος οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους.
Αλλά η κατεύθυνση της χώρας είναι ενθαρρυντική. Η Ελλάδα έχει καταγράψει τρία
συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης το 2017 για πρώτη φορά µετά την κρίση. Η ανεργία, αν και
εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή σε ποσοστό άνω του 20%, έχει µειωθεί από το ρεκόρ
του 28%. Οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ έχουν µειωθεί κατά 45% από το ζενίθ τους,
σταθεροποιήθηκαν και αυξήθηκαν φέτος κατά 4,4% φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από
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το 2015».
Ανάλογες εκτιµήσεις διατυπώνονται και στο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link στην Νέα Υόρκη, µε τους αναλυτές της Deutsche Bank και της Global Capital να
υποδεικνύουν τα ελληνικά οµόλογα ως την επένδυση µε τις καλύτερες αποδόσεις της
ευρωζώνης το 2018.
Η Deutsche Bank
Είναι µια λογική, και κυρίως προσοδοφόρα, επενδυτική πρόταση: Οι αποδόσεις των
ελληνικών οµολόγων παραµένουν υψηλές και υπόσχονται µεγάλα κέρδη, ενώ ταυτόχρονα το
ρίσκο που αναλαµβάνουν οι επενδυτές είναι χαµηλό καθώς όλα δείχνουν πως η Ελλάδα
«βλέπει πλέον φως στην άκρη του τούνελ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έκθεσή της
η Deutsche Bank.
Η έκθεση της γερµανικής τράπεζας είναι ίσως και η πλέον ενδεικτική του οδικού χάρτη που
διαµορφώνεται τόσο για την ελληνική οικονοµία, όσο και για τους επενδυτές: Κατά το
βασικό σενάριο της Deutsche Bank, η Ελλάδα θα βγει από το Μνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018
όχι µε µια απολύτως «καθαρή» έξοδο αλλά µε µια «συνεργατική έξοδο» - ήτοι, µε µια
συµφωνία µε τους δανειστές που δεν θα περιλαµβάνει πιστωτική γραµµή και νέο Μνηµόνιο,
θα βασίζεται στο γνωστό «µαξιλάρι» ρευστότητας, και θα προβλέπει συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων µε µιας µορφής ήπια εποπτεία.
Σ’ αυτή την ηπιότερη εποπτεία θα συµβάλει και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, κατά την εκτίµηση
τουλάχιστον της Deutsche Bank, δεν θα µετάσχει τελικώς χρηµατοδοτικά στο πρόγραµµα
αίροντας µεγάλος µέρος της πίεσης για δηµοσιονοµικά µέτρα και αφήνοντας περιθώρια
ευελιξίας στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης.
Το ερώτηµα εδώ βεβαίως, εάν «βγει» το σενάριο της γερµανικής τράπεζας, είναι πόσο
αρνητικό ρόλο θα παίξει η µη εµπλοκή του ΔΝΤ στο ζήτηµα της µείωσης του χρέους. Σε κάθε
περίπτωση, ωστόσο, η παγίωση της εικόνας οµαλής εξόδου από το Μνηµόνιο στους διεθνείς
επενδυτικούς κύκλους διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση σε έναν κοµβικό και άµεσο
στόχο – την επιτάχυνση της σταδιακής επιστροφής στις αγορές.
Νέα επταετής έκδοση
Οι νέες έξοδοι στις αγορές, πριν από το καλοκαίρι του 2018, είναι εκείνες στις οποίες
ποντάρει η ελληνική πλευρά προκειµένου να χτίσει το λεγόµενο «µαξιλάρι» ρευστότητας
που θα της επιτρέψει να τελειώσει το πρόγραµµα χωρίς πιστοληπτική γραµµή. Σύµφωνα, δε,
µε τις τελευταίες πληροφορίες που δηµοσιεύει η επίσης γερµανική Handelsblatt, η αρχή θα
γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο µε ένα επταετές οµόλογο και, συνολικά, σχεδιάζεται η
έκδοση δύο ή τριών τίτλων έως το καλοκαίρι µε στόχο την άντληση 6 δις ευρώ.
tro-ma-ktiko.blogspot.gr
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Αµερικανός πρέσβης: Οι επενδυτές ενδιαφέρονται αρκεί να το θέλει
πραγµατικά η κυβέρνηση
"Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να
καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να 'ξεκλειδώσει΄ την επένδυση στο Ελληνικό η
οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές
προοπτικές”.
Αυτό υπογραµµίζει στην τελευταία του συνέντευξη για το 2017 στο Capital.gr ο Αµερικανός πρέσβης στην
Αθήνα, Geoffrey R. Pyatt ο οποίος διαπιστώνει ότι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού το κλίµα όσον αφορά
την Ελλάδα είναι αισθητά βελτιωµένο και οι επενδυτές ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική
αγορά. Συµπληρώνει όµως πως "πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει εις πέρας αυτά που
υποσχέθηκε".
Αναφέρει παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και µετά το τέλος του
προγράµµατος το 2018 "όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την
ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες”.
Επιπρόσθετα, εκτιµά ότι η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει την ενεργειακή πύλη αλλά και το διαβατήριο για
όσες χώρες των Δ. Βαλκανίων επιθυµούν να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και
αποκαλύπτει ότι εκτός από το αµερικανικό ενδιαφέρον για το σταθµό FSRU, υπάρχει αµερικανική εταιρεία
που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Υπογραµµίζει ότι µετά τον αγωγό TAP και ο
ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB αποτελεί προτεραιότητα της αµερικανικής διπλωµατίας, ενώ σηµειώνει
ότι η Ελλάδα θα είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που θα εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Αποκαλύπτει επίσης το µήνυµα του John Koudounis της Calamos Investments για την Εθνική Ασφαλιστική,
κάνει αναφορά στη διαφάνεια που διέπει τις αµερικανικές επιχειρήσεις, ενώ σχολιάζει και την πρόσφατη
επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Τ. Ερντογάν.
-Πριν από µια εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ένα συνέδριο για την Ελλάδα µε
επίκεντρο τις επενδύσεις στη χώρα, το Capital Link Forum, στο οποίο συµµετείχατε κι εσείς.
Ποια είναι η αίσθηση που αποκοµίσατε;
Ήταν µια πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση. Όλοι οι συµµετέχοντες σχολίασαν τη σηµαντική αλλαγή στο
κλίµα, τα ισχυρά µηνύµατα από πλευράς κυβέρνησης, του υπουργού Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτου, του
υπουργού Οικονοµίας, Δ. Παπαδηµητρίου, της υπουργού Τουρισµού, Ελ. Κουντουρά καθώς και το
βιντεσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα. Ωστόσο, ακόµη πιο σηµαντικό είναι η δεκτικότητα
και η θετική προσέγγιση του κοινού.
Ενδεχοµένως να θυµόσαστε ότι ήµουν στη Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο µε τον υπουργό οικονοµίας, Δηµήτρη
Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum. Τότε ήµουν εγώ που υπογράµµιζα ότι
υπήρχαν ευκαιρίες στην Ελλάδα και ότι οι επενδυτές έπρεπε να ρίξουν µια προσεκτική µατιά. Έχουµε
περάσει ξεκάθαρα σε εντελώς νέο επίπεδο.
-Άρα, διακρίνετε µια διαφορά στη διάθεση των Αµερικανών επενδυτών σε σχέση µε τον
Ιούνιο;
Εντελώς, εκατό τοις εκατό. Και εκτιµώ ότι αυτό οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει
ορισµένους στόχους-ορόσηµα: την ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας, την επιστροφή στις αγορές, την
αναδιάρθρωση των οµολόγων που έλαβε χώρα µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες.
Στο θετικό κλίµα έχει συµβάλει και η ξεκάθαρη στήριξη από τις ΗΠΑ: το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον, αλλά και το ισχυρό µήνυµα του προέδρου Τραµπ το οποίο είχε µεγάλη απήχηση στο Capital Link
Forum. Εποµένως, νοµίζω ότι η αµερικανική κυβέρνηση έχει συµβάλει αρκετά.
Όπως ανέφερα και στην οµιλία µου στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου στις αρχές του
µήνα, οι Αµερικανοί επενδυτές έχουν πλέον µια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την Ελλάδα. Σίγουρα
ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει
εις πέρας αυτά που υποσχέθηκε. Δεν θέλω να δώσω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Υπάρχει
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ακόµη πολύ σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ειπώθηκε στο
Capital Link Forum, στο να δουν οι επενδυτές ραγδαία πρόοδο σε ορισµένα από τα βασικά ορόσηµα και τις
κρίσιµες ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Πολλοί για παράδειγµα ρωτούν για την πορεία της
επένδυσης στο Ελληνικό. Από την άλλη, καθώς η οµιλία µου επικεντρώθηκε στον τοµέα της ενέργειας,
υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
-Σε αυτό το πλαίσιο, τι εκτιµάτε πως θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;
Το πιο σηµαντικό είναι να συνεχίσει µε τις µεταρρυθµίσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι έχει πετύχει
σηµαντικά αποτελέσµατα, για παράδειγµα στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και θα πρέπει να συνεχίσει στο
ίδιο πλαίσιο. Στις ιδιωτικοποιήσεις να αποδείξει ότι το σύστηµα µπορεί να προχωρήσει. Οι επενδυτές στις
παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν σε θέµατα όπως το φορολογικό, ένα θέµα το οποίο έχω θίξει κι εγώ στο
παρελθόν, ώστε να µπορούν να οργανωθούν. Αυτό που χρειάζονται είναι προβλεψιµότητα. Απλά δώστε
µας ένα "προβλέψιµο” περιβάλλον στο οποίο δεν πρόκειται να υπάρξουν διοικητικά εµπόδια σε ενδεχόµενη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Υπάρχει µια σαφής αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει προοπτικές, µια αναγνώριση ότι η οικονοµία έχει
αρχίσει να ανακάµπτει, ότι θα ανακάµψει πολύ δυναµικά, εν µέρει επειδή έχει καταγράψει µεγάλη ύφεση
και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιθώριο, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ανάκαµψης της ευρωζώνης. Δεν
υπάρχει πιο ανταγωνιστική οικονοµία, από πλευράς µισθών, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγµή από την
Ελλάδα. Και αυτό το υπογραµµίζω συνέχεια. Για παράδειγµα, µπορείς να προσλάβεις στην Αθήνα, για να
µην πω στην Πάτρα, έναν νοµικό µε υψηλή εξειδίκευση ή έναν µηχανικό, µε πολύ χαµηλότερο κόστος απ’
ό,τι αν προσλάµβανες τον ίδιο άνθρωπο, ας πούµε στο Μόναχο.
-Αναφερθήκατε στις µεταρρυθµίσεις. Ο Declan Costello στο φόρουµ υποστήριξε ότι οι
µεταρρυθµίσεις δεν θα τελειώσουν µε τη λήξη του προγράµµατος. Συµφωνείτε µε αυτή την
άποψη;
Απολύτως. Η αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονοµίας είναι κάτι που υπαγορεύεται από τις αλλαγές που
λαµβάνουν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον κλάδο της
επιχειρηµατικότητας, στο ανεκτίµητο success story των ελληνικών start ups. Και το ενθαρρυντικό, το οποίο
έχω διαπιστώσει στις συναντήσεις µου µε start ups -κι έχω συναντήσει πολλές από διάφορα µέρη της
χώρας- είναι ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει επιστροφή στο µοντέλο της δεκαετίας του ’90 για την
ελληνική οικονοµία: µεγάλες κρατικές δαπάνες, µεγάλα κρατικά projects. Ο µοχλός της οικονοµίας πρέπει
να στηρίζεται στη γνώση, στη δηµιουργικότητα, στη γεωγραφία, στα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που
παρέχει η γεωγραφική θέση της Ελλάδος. Μέρος αυτού του έργου και εν µέρει αυτό που παρακολουθούν
οι αγορές είναι εάν η κυβέρνηση, καθώς βγαίνει από το πρόγραµµα το 2018, συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις,
όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία
που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες.
-O Έλληνας πρωθυπουργός, στο µήνυµά του προς τους Αµερικανούς επενδυτές χαρακτήρισε
την Ελλάδα "Γη της ευκαιρίας”. Εσείς, το πιστεύετε αυτό;
Απολύτως. Μέσω της θέσης µου συµβάλλω ώστε να θυµίζω στους ανθρώπους στις ΗΠΑ ότι υπάρχουν
ευκαιρίες εδώ. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Τραµπ στο Rose Garden.
Είναι ενδεικτικό, ότι ένας επενδυτής, µέλος ενός fund στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link
αναρωτήθηκε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και την αυξηµένη καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Αθήνα,
διερωτώµενος πως µπορεί να συµβαίνει αυτό; Μου προξένησε µεγάλη εντύπωση γιατί µου υπενθύµισε ότι
οι άνθρωποι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού δεν παρακολουθούν σε ηµερήσια βάση τα οικονοµικά
στοιχεία της Ελλάδας. Και ειλικρινά αν δεν ζει κάποιος στη χώρα δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει ότι οι
άνθρωποι εδώ αρχίζουν να αισθάνονται πως ενδεχοµένως µπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Όχι ότι
αυτό είναι εύκολο, επειδή υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήµα
προς τα εµπρός.
-Συνεπώς, δεν έχουµε βγει από το τούνελ...
Ο εκσυγχρονισµός των οικονοµιών µέσω µεταρρυθµίσεων είναι το συνεχές ζητούµενο για όλους, ακόµη και
για τις ΗΠΑ, σε αυτόν τον υπερ-συνδεδεµένο κόσµο στον οποίο ζούµε. Πρέπει πάντα να είµαστε σε
εγρήγορση γι’ αυτό που θα έρθει. Η καλλιέργεια και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού εµπορικού
περιβάλλοντος είναι µόνιµο στοίχηµα κάθε κυβέρνησης.
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-Στις δηλώσεις σας είστε γενικότερα πάντοτε αισιόδοξος...
Ως διπλωµάτης, οφείλω να είµαι έτσι. Ένας διπλωµάτης που θαυµάζω ιδιαίτερα, ο Richard Armitage,
συνήθιζε να λέει πως η θετική αύρα έχει πολλαπλασιαστική δύναµη. Και το πιστεύω βαθιά. Αλλά πέρα από
αυτό, δεν πληρώνοµαι για να φέρω την καταστροφή. Πληρώνοµαι για να συσφίξω τις σχέσεις ΗΠΑΕλλάδας.
-Είσαστε περισσότερο αισιόδοξος για τις αµερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα µετά το
συνέδριο;
Ναι, είµαι, µετά από όσα άκουσα εκεί. Επίσης, χάρη στον αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας της
κυβέρνησης, το µήνυµα του πρωθυπουργού βρήκε ευήκοα ώτα. Το ίδιο και τα µηνύµατα των υπουργών
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Συντονισµένα η κυβέρνηση έδειξε ότι καλωσορίζει τις
επενδύσεις. Ωστόσο, η µεγάλη πρόκληση είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Και σε αυτό θα εστιάσουν όλοι
καθώς θα µπαίνουµε στο 2018.
-Έχετε κάποια ενηµέρωση όσον αφορά την επένδυση της Calamos Investment στην Εθνική
Ασφαλιστική; Πολλά έχουν γραφτεί τελευταία για "ναυάγιο" της συµφωνίας.
Το µήνυµα του John Koudounis, CEO της Calamos Investments, σε συνοµιλία που είχαµε στη Νέα Υόρκη ήταν
ξεκάθαρο: η συµφωνία προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς. Μάλιστα –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό– στην
παρουσίασή του στο Capital Link Forum όχι µόνο δήλωσε πως το εν λόγω deal θα είναι επιτυχηµένο, αλλά
τόνισε επίσης πως εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες. Πιστεύουµε ότι το έξυπνο χρήµα στην παρούσα φάση
θα πρέπει να εντοπίσει και άλλους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ελλάδα.
-Η συµφωνία του Νοεµβρίου για τη σύσταση µιας Ελληνοαµερικανικής Επιτροπής
Επενδύσεων ήταν δική σας πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτής, ο υπουργός Οικονοµίας Δ.
Παπαδηµητρίου συναντήθηκε πριν από λίγες ηµέρες µε τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου,
Wilbur Ross στην Ουάσιγκτον. Γνωρίζετε τι συζήτησαν ή αν ελήφθησαν αποφάσεις;
Ο κ. Ross και ο κ. Παπαδηµητρίου έχουν συµφωνήσει να παρακολουθούν την επιτροπή, η οποία θα άρει
τυχόν εµπόδια και θα αναβαθµίσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο εµπόριο και τις επενδύσεις. Το
σηµαντικότερο, όµως, είναι, ότι η οµάδα µου εδώ στην Αθήνα συναντιέται κάθε δύο εβδοµάδες µε
εκπροσώπους του υπουργείου Οικονοµίας και εντοπίζουν τις δυσκολίες, εργάζονται για να τις επιλύσουν
και αναζητούν νέες ευκαιρίες. Το αντιµετωπίζουµε πολύ σοβαρά. Εάν είδατε κι από τα σχόλια στον Τύπο,
ο υπουργός Ross έστειλε ξεκάθαρο µήνυµα ότι δεσµεύεται για την ατζέντα της Ελλάδας, ενώ έχει στρέψει
την προσοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ευκαιρία που προσφέρει αυτή ώστε να
αναδειχθούν τόσο τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των αµερικανικών επενδύσεων, όσο και οι ευκαιρίες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο κ. Παπαδηµητρίου επέστρεψε τόσο γρήγορα στην
Ουάσιγκτον (ήταν εκεί πριν από λίγες εβδοµάδες) δείχνει πόσο αφοσιωµένες είναι οι δύο πλευρές.
Και δεν είναι µόνο ο κ. Παπαδηµητρίου. Έχω µιλήσει και µε τον υπουργό Νίκο Παππά ο οποίος, ενόψει της
ΔΕΘ, θα επισκεφτεί ξανά τις ΗΠΑ στις αρχές του 2018 για να παρουσιάσει το έργο του υπουργείου του
στην ψηφιακή οικονοµία. Εργαζόµαστε, λοιπόν, όσο πιο σκληρά µπορούµε για να διατηρήσουµε τη
δυναµική που δηµιουργήθηκε µε τα ταξίδια των υπουργών τον Οκτώβριο. Και φυσικά έχουµε µπροστά µας
αυτή τη µεγάλη διοργάνωση στις 8 Σεπτεµβρίου του 2018, την ΔΕΘ, που θα διατηρήσει ζωντανή την
αφοσίωσή µας µέχρι τότε.
-Πιστεύετε πως η ΔΕΘ θα συσφίξει τις διµερείς σχέσεις;
Η ΔΕΘ είναι µεγάλη υπόθεση και έχει µπει στο ραντάρ του υπουργού Ross. Ήταν σηµείο αναφοράς σε όλες
τις συζητήσεις που είχα στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκα, για παράδειγµα, µε τον CEO της Pfizer η οποία
δραστηριοποιείται έντονα στον ελληνικό φαρµακευτικό κλάδο και κατάλαβα ότι έχουν εστιάσει στην
ευκαιρία που προσφέρει η ΔΕΘ.
Εργαζόµαστε µε όλους τους συνεργάτες µας για να εξασφαλίσουµε σηµαντική αµερικανική παρουσία στη
ΔΕΘ. Συνεργαζόµαστε µε τους εταίρους µας από το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο. Σε συνέδριο που
διοργάνωσε πριν από περίπου µία εβδοµάδα, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρός του, Σίµος Αναστασόπουλος
είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για τη ΔΕΘ και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. Μια από τις
προτεραιότητες, και ήταν κάτι που ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας µου επεσήµανε αρχικά,
είναι να καταστεί η ΔΕΘ η βάση για µια ευρύτερη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Β. Ελλάδα. Και αυτό

http://www.enikonomia.gr/
Publication date: 18/12/2017 08:01
Alexa ranking (Greece): 767
http://www.enikonomia.gr/timeliness/175042,amerikanos-presvis-oi-ependytes-en...

ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.
-Τρέφετε ευρύτερο ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχει ένα µακροχρόνιο ενδιαφέρον. Έχουµε εκεί αυτές τις φανταστικές πλατφόρµες, το Κολλέγιο
Ανατόλια, επενδύουµε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
-Συχνά αναφέρεστε στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη και σε
συγκεκριµένα projects όπως ο τερµατικός σταθµός LNG της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί ο νέος
αυτός ρόλος της Ελλάδας, µε τον αγωγό TAP και τα άλλα έργα να φέρει αµερικανικές
επενδύσεις στη χώρα µας;
Βεβαίως θα µπορούσε. Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη έχουµε τουλάχιστον µία αµερικανική εταιρεία
ενέργειας που έχει στρέψει την προσοχή της στην πλωτή µονάδα FSRU. Και είµαι σε θέση να γνωρίζω,
έχοντας µιλήσει µε τον κ. Κοπελούζο, πως ένας Αµερικανός εταίρος είναι επιθυµητός για το έργο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, σε πρόσφατες δηλώσεις του για την ευρωπαϊκή πολιτική,
έδωσε έµφαση στην ατζέντα για την ενεργειακή ασφάλεια και συγκεκριµένα στη διασύνδεση του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ως µια από τις προτεραιότητές µας. Ο νέος υφυπεξ για την Ευρώπη, A.
Wess Mitchell, σε οµιλία του στη Γερουσία την προηγούµενη εβδοµάδα έδωσε επίσης ιδιαίτερη έµφαση
στην ενεργειακή ασφάλεια, στην Αλεξανδρούπολη και στην πλατφόρµα FSRU. Η Ελλάδα είναι βασικός
εταίρος σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία ενεργειακής ασφάλειας και εναλλακτικής προσφοράς σε όλη τη ΝΑ
Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και η Αλεξανδρούπολη είναι το σηµείο εισόδου.
Εποµένως, έχουµε µια αµερικανική εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την FSRU και µια αµερικανική
εταιρεία που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Το µήνυµα που λαµβάνω από το ΤΑΙΠΕΔ,
από το ΥΠΟΙΚ και από το υπουργείο Οικονοµίας είναι πως το project πρόκειται να προχωρήσει στις αρχές
του 2018 και από τη δική µου επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα το φθινόπωρο µου ήταν σαφές ότι
όλοι καλωσορίζουν την αµερικανική δραστηριοποίηση στην πόλη.
Την άνοιξη πρόκειται να διεξαχθεί στη Σόφια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας που αναλαµβάνει η
Βουλγαρία, µια σύνοδος κορυφής της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για µια ακόµη
ευκαιρία ώστε να παρουσιάσει ο Έλληνας πρωθυπουργός την Ελλάδα, ως το βασικό σηµείο εισόδου για
αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα
ευρωατλαντικά θεσµικά όργανα κι επίσης να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την Ελλάδα, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ.
-Πότε πιστεύετε ότι θα φτάσει το αµερικανικό αέριο στην ελληνική αγορά;
Θα πρέπει να ρωτήσετε την ΔΕΠΑ. Αλλά αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
συγκεκριµένα ότι η Ελλάδα σκοπεύει να γίνει η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία θα εισάγει αµερικανικό
υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG). Βρέθηκα µε τον υπουργό Ενέργειας, Γ. Σταθάκη σε πρόσφατη εκδήλωση
του ΔΕΣΦΑ και µου κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσουµε µε τη συµφωνία για το αµερικανικό αέριο. Σε
επιχειρηµατικό επίπεδο υπάρχουν τουλάχιστον 3 αµερικανικές ενεργειακές εταιρείες οι οποίες µε έχουν
προσεγγίσει και ενδιαφέρονται για να αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία. Είµαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί.
-Εκτός από τον κλάδο της ενέργειας ποιοι άλλοι κλάδοι εκτιµάτε ότι παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους Αµερικανούς επενδυτές;
Ένας µεγάλος κλάδος είναι ασφαλώς ο τουρισµός. Παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες µε δεδοµένη την
ανάπτυξη. Αλλά και οι συναφείς µε αυτόν υπηρεσίες. Για παράδειγµα, υπήρξε µια σηµαντική νέα επένδυση
στην Ελλάδα από την Avis. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις σε επιχειρηµατικό επίπεδο και στον
ξενοδοχειακό τοµέα. Όταν ήµουν στη Νέα Υόρκη είχα µια θετική συζήτηση µε τους εκπροσώπους του
ξενοδοχειακού οµίλου Marriot οι οποίοι επεκτείνουν την παρουσία τους εδώ. Τα ξενοδοχεία Wyndham
επίσης επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, εποµένως ο τουρισµός έχει µεγάλες δυνατότητες.
Και µετά ό,τιδήποτε σχετίζεται µε ιδιωτικοποιήσεις. Για παράδειγµα ο κλάδος των ακινήτων. Υπενθυµίζω
ότι όλοι παρακολουθούν την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό.
Με ρωτήσατε πριν τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή
η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να
"ξεκλειδώσει" την επένδυση στο Ελληνικό η οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η

http://www.enikonomia.gr/
Publication date: 18/12/2017 08:01
Alexa ranking (Greece): 767
http://www.enikonomia.gr/timeliness/175042,amerikanos-presvis-oi-ependytes-en...

κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές προοπτικές.
-Δίνετε µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια. Σας άκουσα να λέτε ότι τις αµερικανικές επιχειρήσεις
τις χαρακτηρίζει η διαφάνεια. Ενώ, πρόσφατα αφήσατε υπονοούµενο για έλλειψη
διαφάνειας στο διαγωνισµό για τον ΟΛΘ. Τι εννοούσατε;
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό που ήθελα να πω για την ιδιωτικοποίηση του λιµένος Θεσσαλονίκης το είπα
στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Οι αµερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο ρυθµιστικής διαφάνειας, οι
απαιτήσεις που ισχύουν άλλωστε µε βάση την αµερικανική νοµοθεσία κατά της διαφθοράς είναι πολύ
υψηλές. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Όταν συνδιαλέγεστε µε µια αµερικανική εταιρεία γνωρίζετε από
που προέρχονται τα κεφάλαιά της, γνωρίζετε ποιοι είναι οι εταίροι.
-Εκτιµάτε ότι έχουν εκδηλωθεί επενδυτικές κινήσεις που κρύβουν άλλες σκοπιµότητες,
πιθανόν και πολιτικές ή γεωπολιτικές;
Οπουδήποτε εµπλέκεται η κυβέρνηση εµπλέκεται και η πολιτική. Αυτή είναι η φύση της δηµοκρατίας. Το
σηµαντικό είναι όπως είπα να καταστήσουµε σαφές ότι λειτουργούν οι δικλίδες ασφαλείας, οι ρυθµιστικοί
µηχανισµοί που έχουν τα συστήµατα και των δυο χωρών.
Ωστόσο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα πρέπει να διαδραµατίσουν το ρόλο τους, θέτοντας τα
κατάλληλα ερωτήµατα.
-Πέραν των οικονοµικών θεµάτων ποια πιστεύετε ότι είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της παρούσας γεωπολιτικής κατάστασης;
Βασική προτεραιότητα θα είναι πάντα η οικονοµία και το πως θα βοηθήσουµε την Ελλάδα να βγει από την
κρίση µε βιώσιµο τρόπο. Το 2018 είναι προφανώς ένα έτος ορόσηµο από αυτή την άποψη διότι τελειώνει το
πρόγραµµα.
Αλλά επίσης αναγνωρίζουµε σε στρατηγικό επίπεδο όλες τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
Εποµένως, εργαζόµαστε για να δούµε πως µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας και πως θα συνεργαστούµε για
να ξεπεράσουµε τις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η Ελλάδα, είτε πρόκειται για την προσφυγική
κρίση, είτε για τη διεθνική τροµοκρατία, την απειλή του ISIS, την απειλή που αποτελεί ο ISIS για την
Ευρώπη, τη ρωσική πρόκληση στη Μαύρη Θάλασσα. Τα καλά νέα είναι πως όλα αυτά είναι θέµατα στα
οποία συγκλίνουν οι αµερικανικές και οι ελληνικές απόψεις. Καµία από αυτές τις προκλήσεις δεν πρόκειται
να αποµακρυνθεί καθώς οδηγούµαστε στο 2018. Εποµένως, είναι απαραίτητο να διατηρήσουµε τη στενή
συνεργασία µας.
-Σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο της
ελληνοαµερικανικής συνεργασίας;
Δεν πρόκειται να µπω σε λεπτοµέρειες. Η επιβολή του νόµου της αντιτροµοκρατίας από τις αρχές µας
παραµένει το ίδιο έντονη όπως πάντα. Έχουµε πολύ στενή συνεργασία µε το ελληνικό υπουργείο δηµόσιας
τάξης, τόσο σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθηµερινής συνεργασίας µεταξύ του FBI,
της ελληνικής αστυνοµίας και του αµερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Και όλα αυτά επειδή
αναγνωρίζουµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µια πολύ περίπλοκη και δύσκολη περιοχή.
-Η θέση που υιοθετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση της Τουρκίας αναφορικά
µε τη συνθήκη της Λωζάνης, την οριοθέτηση των συνόρων, το εύρος της εθνικής
δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, σας προβληµατίζουν;
Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ µας ήταν πολύ σαφής, σπεύδοντας να επαναδιατυπώσει την άποψή µας για την
κυριαρχία της Ελλάδος. Σε σχέση µε την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου είναι πολύ σηµαντικό
ότι υπήρχε σαφής ένδειξη από τον πρωθυπουργό Τσίπρα για την πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει να
εργάζεται πολύ σκληρά για τις σχέσεις της µε την Τουρκία. Κι αυτό είναι ένα ακόµη θέµα στο οποίο οι
θέσεις της Ουάσιγκτον και της Αθήνας συγκλίνουν. Ήµασταν και οι δυο πολύ σαφείς ότι πρέπει να
συνεχίσουµε να συζητάµε µε την Τουρκία και να συνεχίσουµε να την κρατάµε στο άρµα των
Ευρωατλαντικών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Νοµίζω ότι υπάρχουν προφανή ζητήµατα που πρέπει
να διευθετηθούν µεταξύ των δυο κυβερνήσεων, ωστόσο οι ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από το πνεύµα της
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προσέγγισης του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του στα θέµατα που έθεσε ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή
του.
-Υπήρξε έντονη κριτική για τη χρονική στιγµή της επίσκεψης Ερντογάν. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι η συγκυρία ήταν εντελώς λάθος.
Στη διπλωµατία δεν µπορείς να επιλέξεις. Είναι πολύ δύσκολο να πούµε ότι µια συγκεκριµένη χρονική
στιγµή είναι και η κατάλληλη να ασχοληθούµε µε ένα οποιοδήποτε θέµα. Κατά τη γνωστή αγγλική ρήση
"πρέπει να παίξεις µε τα χαρτιά που σου µοίρασαν”. Και ασφαλώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες
που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την Τουρκία αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρό της.
Υποστηρίζουµε άλλωστε σθεναρά την ιδέα ότι οι δυο αυτοί σύµµαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουν τους
ισχυρότερους δυνατούς, πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας.
Πηγή: Capital.gr

#ΗΠΑ #ΠΡΕΣΒΕΙΑ #ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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G. Pyatt: Οι επενδυτές ενδιαφέρονται αρκεί να το θέλει πραγµατικά η
κυβέρνηση
"Ο μόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή η κυβέρνηση δεσμεύεται πραγματικά να
καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι να 'ξεκλειδώσει΄ την επένδυση στο Ελληνικό η
οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές
προοπτικές”.

τελευταία του συνέντευξη για το 2017 στο Capital.gr
ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Geoffrey R. Pyatt ο οποίος διαπιστώνει ότι στην άλλη
Αυτό

υπογραμμίζει στην

όχθη του Ατλαντικού το κλίμα όσον αφορά την Ελλάδα είναι αισθητά
βελτιωμένο και οι επενδυτές ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην
ελληνική αγορά. Συμπληρώνει όμως πως "πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα
φέρει εις πέρας αυτά που υποσχέθηκε".
Αναφέρει παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και μετά το τέλος του
προγράμματος το 2018 "όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την
ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες”.
Επιπρόσθετα, εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την ενεργειακή πύλη αλλά και το διαβατήριο για
όσες χώρες των Δ. Βαλκανίων επιθυμούν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και
αποκαλύπτει ότι εκτός από το αμερικανικό ενδιαφέρον για το σταθμό FSRU, υπάρχει αμερικανική εταιρεία
που ενδιαφέρεται για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Υπογραμμίζει ότι μετά τον αγωγό TAP και ο
ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB αποτελεί προτεραιότητα της αμερικανικής διπλωματίας, ενώ σημειώνει
ότι η Ελλάδα θα είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που θα εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Αποκαλύπτει επίσης το μήνυμα του John Koudounis της Calamos Investments για την Εθνική
Ασφαλιστική, κάνει αναφορά στη διαφάνεια που διέπει τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ σχολιάζει και
την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Τ. Ερντογάν.
Συνέντευξη στην Μαρίση Μπαλιούση
-Πριν από μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ένα συνέδριο για την Ελλάδα με
επίκεντρο τις επενδύσεις στη χώρα, το Capital Link Forum, στο οποίο συμμετείχατε κι εσείς.
Ποια είναι η αίσθηση που αποκοµίσατε;
Ήταν μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Όλοι οι συμμετέχοντες σχολίασαν τη σημαντική αλλαγή στο
κλίμα, τα ισχυρά μηνύματα από πλευράς κυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτου, του
υπουργού Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, της υπουργού Τουρισμού, Ελ. Κουντουρά καθώς και το
βιντεσκοπημένο μήνυμα του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντικό είναι η δεκτικότητα
και η θετική προσέγγιση του κοινού.
Ενδεχομένως να θυμόσαστε ότι ήμουν στη Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο με τον υπουργό οικονομίας, Δημήτρη
Παπαδημητρίου, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum. Τότε ήμουν εγώ που υπογράμμιζα ότι
υπήρχαν ευκαιρίες στην Ελλάδα και ότι οι επενδυτές έπρεπε να ρίξουν μια προσεκτική ματιά. Έχουμε
περάσει ξεκάθαρα σε εντελώς νέο επίπεδο.
-Άρα, διακρίνετε μια διαφορά στη διάθεση των Αμερικανών επενδυτών σε σχέση με τον
Ιούνιο;
Εντελώς, εκατό τοις εκατό. Και εκτιμώ ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει
ορισμένους στόχους-ορόσημα: την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας, την επιστροφή στις αγορές, την
αναδιάρθρωση των οµολόγων που έλαβε χώρα µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες.
Στο θετικό κλίμα έχει συμβάλει και η ξεκάθαρη στήριξη από τις ΗΠΑ: το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον, αλλά και το ισχυρό µήνυµα του προέδρου Τραµπ το οποίο είχε µεγάλη απήχηση στο Capital Link
Forum. Εποµένως, νοµίζω ότι η αµερικανική κυβέρνηση έχει συµβάλει αρκετά.
Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στις αρχές του
μήνα, οι Αμερικανοί επενδυτές έχουν πλέον μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την Ελλάδα. Σίγουρα
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ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει
εις πέρας αυτά που υποσχέθηκε. Δεν θέλω να δώσω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Υπάρχει
ακόµη πολύ σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ειπώθηκε στο
Capital Link Forum, στο να δουν οι επενδυτές ραγδαία πρόοδο σε ορισμένα από τα βασικά ορόσημα και τις
κρίσιμες ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Πολλοί για παράδειγμα ρωτούν για την πορεία της
επένδυσης στο Ελληνικό. Από την άλλη, καθώς η ομιλία μου επικεντρώθηκε στον τομέα της ενέργειας,
υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
-Σε αυτό το πλαίσιο, τι εκτιµάτε πως θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;
Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι έχει πετύχει
σημαντικά αποτελέσματα, για παράδειγμα στη δημοσιονομική προσαρμογή και θα πρέπει να συνεχίσει στο
ίδιο πλαίσιο. Στις ιδιωτικοποιήσεις να αποδείξει ότι το σύστημα μπορεί να προχωρήσει. Οι επενδυτές στις
παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν σε θέματα όπως το φορολογικό, ένα θέμα το οποίο έχω θίξει κι εγώ στο
παρελθόν, ώστε να μπορούν να οργανωθούν. Αυτό που χρειάζονται είναι προβλεψιμότητα. Απλά δώστε
μας ένα "προβλέψιμο” περιβάλλον στο οποίο δεν πρόκειται να υπάρξουν διοικητικά εμπόδια σε ενδεχόμενη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Υπάρχει μια σαφής αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει προοπτικές, μια αναγνώριση ότι η οικονομία έχει
αρχίσει να ανακάμπτει, ότι θα ανακάμψει πολύ δυναμικά, εν μέρει επειδή έχει καταγράψει μεγάλη ύφεση
και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιθώριο, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ανάκαμψης της ευρωζώνης. Δεν
υπάρχει πιο ανταγωνιστική οικονομία, από πλευράς μισθών, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή από την
Ελλάδα. Και αυτό το υπογραμμίζω συνέχεια. Για παράδειγμα, μπορείς να προσλάβεις στην Αθήνα, για να
μην πω στην Πάτρα, έναν νομικό με υψηλή εξειδίκευση ή έναν μηχανικό, με πολύ χαμηλότερο κόστος απ’
ό,τι αν προσλάµβανες τον ίδιο άνθρωπο, ας πούµε στο Μόναχο.
-Αναφερθήκατε στις μεταρρυθμίσεις. Ο Declan Costello στο φόρουμ υποστήριξε ότι οι
μεταρρυθμίσεις δεν θα τελειώσουν με τη λήξη του προγράμματος. Συμφωνείτε με αυτή την
άποψη;
Απολύτως. Η αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας είναι κάτι που υπαγορεύεται από τις αλλαγές που
λαμβάνουν χώρα στην παγκόσμια οικονομία. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον κλάδο της
επιχειρηματικότητας, στο ανεκτίμητο success story των ελληνικών start ups. Και το ενθαρρυντικό, το οποίο
έχω διαπιστώσει στις συναντήσεις μου με start ups -κι έχω συναντήσει πολλές από διάφορα μέρη της
χώρας- είναι ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει επιστροφή στο μοντέλο της δεκαετίας του ’90 για την
ελληνική οικονομία: μεγάλες κρατικές δαπάνες, μεγάλα κρατικά projects. Ο μοχλός της οικονομίας πρέπει
να στηρίζεται στη γνώση, στη δημιουργικότητα, στη γεωγραφία, στα στρατηγικά πλεονεκτήματα που
παρέχει η γεωγραφική θέση της Ελλάδος. Μέρος αυτού του έργου και εν μέρει αυτό που παρακολουθούν
οι αγορές είναι εάν η κυβέρνηση, καθώς βγαίνει από το πρόγραμμα το 2018, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις,
όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την ανταγωνιστική ανοιχτή οικονομία
που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες.
-O Έλληνας πρωθυπουργός, στο μήνυμά του προς τους Αμερικανούς επενδυτές χαρακτήρισε
την Ελλάδα "Γη της ευκαιρίας”. Εσείς, το πιστεύετε αυτό;
Απολύτως. Μέσω της θέσης μου συμβάλλω ώστε να θυμίζω στους ανθρώπους στις ΗΠΑ ότι υπάρχουν
ευκαιρίες εδώ. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Τραµπ στο Rose Garden.
Είναι ενδεικτικό, ότι ένας επενδυτής, μέλος ενός fund στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link
αναρωτήθηκε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και την αυξημένη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Αθήνα,
διερωτώμενος πως μπορεί να συμβαίνει αυτό; Μου προξένησε μεγάλη εντύπωση γιατί μου υπενθύμισε ότι
οι άνθρωποι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού δεν παρακολουθούν σε ημερήσια βάση τα οικονομικά
στοιχεία της Ελλάδας. Και ειλικρινά αν δεν ζει κάποιος στη χώρα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι οι
άνθρωποι εδώ αρχίζουν να αισθάνονται πως ενδεχομένως μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Όχι ότι
αυτό είναι εύκολο, επειδή υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα
προς τα εµπρός.
-Συνεπώς, δεν έχουµε βγει από το τούνελ...
Ο εκσυγχρονισµός των οικονοµιών µέσω µεταρρυθµίσεων είναι το συνεχές ζητούµενο για όλους, ακόµη και
για τις ΗΠΑ, σε αυτόν τον υπερ-συνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Πρέπει πάντα να είμαστε σε
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εγρήγορση γι’ αυτό που θα έρθει. Η καλλιέργεια και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού εμπορικού
περιβάλλοντος είναι µόνιµο στοίχηµα κάθε κυβέρνησης.
-Στις δηλώσεις σας είστε γενικότερα πάντοτε αισιόδοξος...
Ως διπλωμάτης, οφείλω να είμαι έτσι. Ένας διπλωμάτης που θαυμάζω ιδιαίτερα, ο Richard Armitage,
συνήθιζε να λέει πως η θετική αύρα έχει πολλαπλασιαστική δύναμη. Και το πιστεύω βαθιά. Αλλά πέρα από
αυτό, δεν πληρώνομαι για να φέρω την καταστροφή. Πληρώνομαι για να συσφίξω τις σχέσεις ΗΠΑΕλλάδας.
-Είσαστε περισσότερο αισιόδοξος για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα μετά το
συνέδριο;
Ναι, είμαι, μετά από όσα άκουσα εκεί. Επίσης, χάρη στον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας της
κυβέρνησης, το μήνυμα του πρωθυπουργού βρήκε ευήκοα ώτα. Το ίδιο και τα μηνύματα των υπουργών
Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Συντονισμένα η κυβέρνηση έδειξε ότι καλωσορίζει τις
επενδύσεις. Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Και σε αυτό θα εστιάσουν όλοι
καθώς θα µπαίνουµε στο 2018.
-Έχετε κάποια ενημέρωση όσον αφορά την επένδυση της Calamos Investment στην Εθνική
Ασφαλιστική; Πολλά έχουν γραφτεί τελευταία για "ναυάγιο" της συµφωνίας.
Το μήνυμα του John Koudounis, CEO της Calamos Investments, σε συνομιλία που είχαμε στη Νέα Υόρκη ήταν
ξεκάθαρο: η συμφωνία προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα –και αυτό είναι πολύ σημαντικό– στην
παρουσίασή του στο Capital Link Forum όχι μόνο δήλωσε πως το εν λόγω deal θα είναι επιτυχημένο, αλλά
τόνισε επίσης πως εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες. Πιστεύουμε ότι το έξυπνο χρήμα στην παρούσα φάση
θα πρέπει να εντοπίσει και άλλους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ελλάδα.
-Η συμφωνία του Νοεμβρίου για τη σύσταση μιας Ελληνοαμερικανικής Επιτροπής
Επενδύσεων ήταν δική σας πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτής, ο υπουργός Οικονομίας Δ.
Παπαδημητρίου συναντήθηκε πριν από λίγες ημέρες με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου,
Wilbur Ross στην Ουάσιγκτον. Γνωρίζετε τι συζήτησαν ή αν ελήφθησαν αποφάσεις;
Ο κ. Ross και ο κ. Παπαδημητρίου έχουν συμφωνήσει να παρακολουθούν την επιτροπή, η οποία θα άρει
τυχόν εμπόδια και θα αναβαθμίσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Το
σημαντικότερο, όμως, είναι, ότι η ομάδα μου εδώ στην Αθήνα συναντιέται κάθε δύο εβδομάδες με
εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομίας και εντοπίζουν τις δυσκολίες, εργάζονται για να τις επιλύσουν
και αναζητούν νέες ευκαιρίες. Το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά. Εάν είδατε κι από τα σχόλια στον Τύπο,
ο υπουργός Ross έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεσμεύεται για την ατζέντα της Ελλάδας, ενώ έχει στρέψει
την προσοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ευκαιρία που προσφέρει αυτή ώστε να
αναδειχθούν τόσο τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των αμερικανικών επενδύσεων, όσο και οι ευκαιρίες που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο κ. Παπαδημητρίου επέστρεψε τόσο γρήγορα στην
Ουάσιγκτον (ήταν εκεί πριν από λίγες εβδοµάδες) δείχνει πόσο αφοσιωµένες είναι οι δύο πλευρές.
Και δεν είναι μόνο ο κ. Παπαδημητρίου. Έχω μιλήσει και με τον υπουργό Νίκο Παππά ο οποίος, ενόψει της
ΔΕΘ, θα επισκεφτεί ξανά τις ΗΠΑ στις αρχές του 2018 για να παρουσιάσει το έργο του υπουργείου του
στην ψηφιακή οικονομία. Εργαζόμαστε, λοιπόν, όσο πιο σκληρά μπορούμε για να διατηρήσουμε τη
δυναμική που δημιουργήθηκε με τα ταξίδια των υπουργών τον Οκτώβριο. Και φυσικά έχουμε μπροστά μας
αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στις 8 Σεπτεμβρίου του 2018, την ΔΕΘ, που θα διατηρήσει ζωντανή την
αφοσίωσή µας µέχρι τότε.
-Πιστεύετε πως η ΔΕΘ θα συσφίξει τις διµερείς σχέσεις;
Η ΔΕΘ είναι μεγάλη υπόθεση και έχει μπει στο ραντάρ του υπουργού Ross. Ήταν σημείο αναφοράς σε όλες
τις συζητήσεις που είχα στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκα, για παράδειγμα, με τον CEO της Pfizer η οποία
δραστηριοποιείται έντονα στον ελληνικό φαρμακευτικό κλάδο και κατάλαβα ότι έχουν εστιάσει στην
ευκαιρία που προσφέρει η ΔΕΘ.
Εργαζόμαστε με όλους τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίσουμε σημαντική αμερικανική παρουσία στη
ΔΕΘ. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Σε συνέδριο που
διοργάνωσε πριν από περίπου μία εβδομάδα, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρός του, Σίμος Αναστασόπουλος
είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. Μια από τις
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είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. Μια από τις
προτεραιότητες, και ήταν κάτι που ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας μου επεσήμανε αρχικά,
είναι να καταστεί η ΔΕΘ η βάση για μια ευρύτερη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Β. Ελλάδα. Και αυτό
ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.
-Τρέφετε ευρύτερο ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχει ένα μακροχρόνιο ενδιαφέρον. Έχουμε εκεί αυτές τις φανταστικές πλατφόρμες, το Κολλέγιο
Ανατόλια, επενδύουµε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
-Συχνά αναφέρεστε στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη και σε
συγκεκριμένα projects όπως ο τερματικός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί ο νέος
αυτός ρόλος της Ελλάδας, με τον αγωγό TAP και τα άλλα έργα να φέρει αμερικανικές
επενδύσεις στη χώρα µας;
Βεβαίως θα μπορούσε. Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη έχουμε τουλάχιστον μία αμερικανική εταιρεία
ενέργειας που έχει στρέψει την προσοχή της στην πλωτή μονάδα FSRU. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω,
έχοντας µιλήσει µε τον κ. Κοπελούζο, πως ένας Αµερικανός εταίρος είναι επιθυµητός για το έργο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, σε πρόσφατες δηλώσεις του για την ευρωπαϊκή πολιτική,
έδωσε έμφαση στην ατζέντα για την ενεργειακή ασφάλεια και συγκεκριμένα στη διασύνδεση του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ως μια από τις προτεραιότητές μας. Ο νέος υφυπεξ για την Ευρώπη, A.
Wess Mitchell, σε ομιλία του στη Γερουσία την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση
στην ενεργειακή ασφάλεια, στην Αλεξανδρούπολη και στην πλατφόρμα FSRU. Η Ελλάδα είναι βασικός
εταίρος σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενεργειακής ασφάλειας και εναλλακτικής προσφοράς σε όλη τη ΝΑ
Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και η Αλεξανδρούπολη είναι το σηµείο εισόδου.
Επομένως, έχουμε μια αμερικανική εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την FSRU και μια αμερικανική
εταιρεία που ενδιαφέρεται για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το μήνυμα που λαμβάνω από το ΤΑΙΠΕΔ,
από το ΥΠΟΙΚ και από το υπουργείο Οικονομίας είναι πως το project πρόκειται να προχωρήσει στις αρχές
του 2018 και από τη δική μου επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα το φθινόπωρο μου ήταν σαφές ότι
όλοι καλωσορίζουν την αµερικανική δραστηριοποίηση στην πόλη.
Την άνοιξη πρόκειται να διεξαχθεί στη Σόφια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας που αναλαμβάνει η
Βουλγαρία, μια σύνοδος κορυφής της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για μια
ακόμη ευκαιρία ώστε να παρουσιάσει ο Έλληνας πρωθυπουργός την Ελλάδα, ως το βασικό σημείο εισόδου
για αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα
ευρωατλαντικά θεσμικά όργανα κι επίσης να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με την Ελλάδα, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ.
-Πότε πιστεύετε ότι θα φτάσει το αµερικανικό αέριο στην ελληνική αγορά;
Θα πρέπει να ρωτήσετε την ΔΕΠΑ. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα σκοπεύει να γίνει η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία θα εισάγει αμερικανικό
υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Βρέθηκα με τον υπουργό Ενέργειας, Γ. Σταθάκη σε πρόσφατη εκδήλωση
του ΔΕΣΦΑ και μου κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσουμε με τη συμφωνία για το αμερικανικό αέριο. Σε
επιχειρηματικό επίπεδο υπάρχουν τουλάχιστον 3 αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες οι οποίες με έχουν
προσεγγίσει και ενδιαφέρονται για να αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία. Είµαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί.
-Εκτός από τον κλάδο της ενέργειας ποιοι άλλοι κλάδοι εκτιμάτε ότι παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους Αµερικανούς επενδυτές;
Ένας μεγάλος κλάδος είναι ασφαλώς ο τουρισμός. Παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες με δεδομένη την
ανάπτυξη. Αλλά και οι συναφείς με αυτόν υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπήρξε μια σημαντική νέα επένδυση
στην Ελλάδα από την Avis. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο και στον
ξενοδοχειακό τομέα. Όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη είχα μια θετική συζήτηση με τους εκπροσώπους του
ξενοδοχειακού ομίλου Marriot οι οποίοι επεκτείνουν την παρουσία τους εδώ. Τα ξενοδοχεία Wyndham
επίσης επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, εποµένως ο τουρισµός έχει µεγάλες δυνατότητες.
Και μετά ό,τιδήποτε σχετίζεται με ιδιωτικοποιήσεις. Για παράδειγμα ο κλάδος των ακινήτων. Υπενθυμίζω
ότι όλοι παρακολουθούν την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό.
Με ρωτήσατε πριν τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ο μόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή
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η κυβέρνηση δεσμεύεται πραγματικά να καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι να
"ξεκλειδώσει" την επένδυση στο Ελληνικό η οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η
κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές προοπτικές.
-Δίνετε µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια. Σας άκουσα να λέτε ότι τις αµερικανικές επιχειρήσεις
τις χαρακτηρίζει η διαφάνεια. Ενώ, πρόσφατα αφήσατε υπονοούμενο για έλλειψη
διαφάνειας στο διαγωνισµό για τον ΟΛΘ. Τι εννοούσατε;
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που ήθελα να πω για την ιδιωτικοποίηση του λιμένος Θεσσαλονίκης το είπα
στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Οι αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο ρυθμιστικής διαφάνειας, οι
απαιτήσεις που ισχύουν άλλωστε με βάση την αμερικανική νομοθεσία κατά της διαφθοράς είναι πολύ
υψηλές. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Όταν συνδιαλέγεστε με μια αμερικανική εταιρεία γνωρίζετε από
που προέρχονται τα κεφάλαιά της, γνωρίζετε ποιοι είναι οι εταίροι.
-Εκτιμάτε ότι έχουν εκδηλωθεί επενδυτικές κινήσεις που κρύβουν άλλες σκοπιμότητες,
πιθανόν και πολιτικές ή γεωπολιτικές;
Οπουδήποτε εμπλέκεται η κυβέρνηση εμπλέκεται και η πολιτική. Αυτή είναι η φύση της δημοκρατίας. Το
σημαντικό είναι όπως είπα να καταστήσουμε σαφές ότι λειτουργούν οι δικλίδες ασφαλείας, οι ρυθμιστικοί
µηχανισµοί που έχουν τα συστήµατα και των δυο χωρών.
Ωστόσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο τους, θέτοντας τα
κατάλληλα ερωτήµατα.
-Πέραν των οικονομικών θεμάτων ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της παρούσας γεωπολιτικής κατάστασης;
Βασική προτεραιότητα θα είναι πάντα η οικονομία και το πως θα βοηθήσουμε την Ελλάδα να βγει από την
κρίση με βιώσιμο τρόπο. Το 2018 είναι προφανώς ένα έτος ορόσημο από αυτή την άποψη διότι τελειώνει το
πρόγραµµα.
Αλλά επίσης αναγνωρίζουμε σε στρατηγικό επίπεδο όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Επομένως, εργαζόμαστε για να δούμε πως μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και πως θα συνεργαστούμε για
να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα, είτε πρόκειται για την προσφυγική
κρίση, είτε για τη διεθνική τρομοκρατία, την απειλή του ISIS, την απειλή που αποτελεί ο ISIS για την
Ευρώπη, τη ρωσική πρόκληση στη Μαύρη Θάλασσα. Τα καλά νέα είναι πως όλα αυτά είναι θέματα στα
οποία συγκλίνουν οι αμερικανικές και οι ελληνικές απόψεις. Καμία από αυτές τις προκλήσεις δεν πρόκειται
να απομακρυνθεί καθώς οδηγούμαστε στο 2018. Επομένως, είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τη στενή
συνεργασία µας.
-Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο της
ελληνοαµερικανικής συνεργασίας;
Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Η επιβολή του νόμου της αντιτρομοκρατίας από τις αρχές μας
παραμένει το ίδιο έντονη όπως πάντα. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το ελληνικό υπουργείο δημόσιας
τάξης, τόσο σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθημερινής συνεργασίας μεταξύ του FBI,
της ελληνικής αστυνομίας και του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Και όλα αυτά επειδή
αναγνωρίζουµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µια πολύ περίπλοκη και δύσκολη περιοχή.
-Η θέση που υιοθετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση της Τουρκίας αναφορικά
με τη συνθήκη της Λωζάνης, την οριοθέτηση των συνόρων, το εύρος της εθνικής
δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, σας προβληµατίζουν;
Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ μας ήταν πολύ σαφής, σπεύδοντας να επαναδιατυπώσει την άποψή μας για την
κυριαρχία της Ελλάδος. Σε σχέση με την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου είναι πολύ σημαντικό
ότι υπήρχε σαφής ένδειξη από τον πρωθυπουργό Τσίπρα για την πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει να
εργάζεται πολύ σκληρά για τις σχέσεις της με την Τουρκία. Κι αυτό είναι ένα ακόμη θέμα στο οποίο οι
θέσεις της Ουάσιγκτον και της Αθήνας συγκλίνουν. Ήμασταν και οι δυο πολύ σαφείς ότι πρέπει να
συνεχίσουμε να συζητάμε με την Τουρκία και να συνεχίσουμε να την κρατάμε στο άρμα των
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Ευρωατλαντικών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Νοµίζω ότι υπάρχουν προφανή ζητήµατα που πρέπει
να διευθετηθούν μεταξύ των δυο κυβερνήσεων, ωστόσο οι ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από το πνεύμα της
προσέγγισης του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του στα θέματα που έθεσε ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή
του.
-Υπήρξε έντονη κριτική για τη χρονική στιγμή
υποστηρίζουν ότι η συγκυρία ήταν εντελώς λάθος.

της

επίσκεψης

Ερντογάν.

Πολλοί

Στη διπλωματία δεν μπορείς να επιλέξεις. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή είναι και η κατάλληλη να ασχοληθούμε με ένα οποιοδήποτε θέμα. Κατά τη γνωστή αγγλική ρήση
"πρέπει να παίξεις με τα χαρτιά που σου μοίρασαν”. Και ασφαλώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες
που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την Τουρκία αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρό της.
Υποστηρίζουμε άλλωστε σθεναρά την ιδέα ότι οι δυο αυτοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουν τους
ισχυρότερους δυνατούς, πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας.
Geoffrey Pyatt

The Greek shipowning strategy - buy before the market goes up
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The Greek shipowning strategy - buy
before the market goes up
Despite Greece’s financial difficulties it
remains the dominant player in shipping
with its owners successfully playing the
market cycles.
These strategies were the focus of Capital Link’s annual
“Invest in Greece” Forum last week in New York.

Bob Burke, Ridgebury Tankers

The speakers, representing dry bulk, tankers and smaller
containerships, each offered upward pointing outlooks for
their respective sectors- all pointing towards reduced
growth of fleet supply, and sector demand ratcheting
upwards.

Panelist Bob Burke, from private equity backed Ridgebury Tankers, the single non-Greek on the panel, initially
wondered allowed: “Why am I here?”
But the tone of the discussion was set, and his question answered, when he revealed the opportunistic
strategies fuelling Ridgebury’s fleet acquisition drivers, which he described as the “Greek strategy – buy before
the market goes up.”
Burke, having concluded the widely-publicised en bloc purchase of 16 year old DHT VLCCs, further likened the
acquisition of shipping tonnage to an ongoing call option, with upside potential having a time value that
stretches out over four years. He pointed to the two-fold advantage of older ships in reduced capital cost and,
in the case of Ridgebury’s ample cash warchest, lower requisite financial leverage.
A different take, but still underscoring the importance of low dollar breakevens, came from Hamish Norton, a
one-time investment banker now the President of Star Bulk also on the panel. Norton opined that the real
winners would be companies that can be debt free in time for buying opportunities when the next market
downturn occurs.
But Burke (also an ex-banker), always a no-nonsense guy, was uncharacteristically blunt, saying: “We buy old
ships, and milk them for what they are worth.” And eschewing the supply demand discussion, he said that
unforeseen events, which by definition, are not predictable, play an important role in creating opportunities to
buy, or to sell vessels.
A contrasting view came from Harrys Kosmatis, from Tsakos Energy Navigation (TEN), who explained that its
nine ship strategic partnership with Statoil was driven by its customer’s preferred vessel type, in this case, TEN
built nine Aframaxes to be put on lengthy charters to the Norwegian oil company.
Kosmatis explained that, “We are guided by the needs of our clients,” adding that: “If they needed suezmaxes
for their programme, we would have built suezmaxes.” He characterised the TEN model as industrial shipping,
and noted the importance of forward earnings visibility- which enables the predictable payout of dividends to
shareholders.
Amidst these varied approaches, another panel member Fotis Giannakoulis, equity analyst at Morgan Stanley,
identified two critical factors for success in the business. He told the audience that you need volatility to make
money, part of the secret sauce identified by Burke, and you need strong relationships in the marketplace. The
second factor was also stressed by another panelist, Nicholas Notias, ceo of privately backed SteelShips,
which works closely with cargo generating giants in the secondary metals business.
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Η άλλη όψη του νοµίσµατος για το ράλι στα ελληνικά οµόλογα – γιατί τελειώνει
Της Ελευθερίας Κούρταλη

Το ράλι στα ελληνικά οµόλογα το τελευταίο
διάστηµα ήταν εντυπωσιακό, µε τις αποδόσεις
στο 10ετές να υποχωρούν κάτω από το 4% για
πρώτη φορά...
µετά το 2006, όταν πριν µόλις έναν µήνα άγγιζαν
(και επέµεναν) στο 5,5%.
Αυτό που "ξύπνησε" την ευφορία στην αγορά αλλά και τις... διαθέσεις
των πιο µακροπρόθεσµων επενδυτών (όπως PIMCO, Schroders και Franklin
Templeton), ήταν η βελτίωση της κατάστασης της Ελλάδας και η
πρόοδος προς το (γρήγορο) κλείσιµο της γ' αξιολόγησης –σε αντίθεση µε
τον εφιάλτη των καθυστερήσεων του παρελθόντος, αλλά κυρίως η πολύ
επιτυχηµένη ολοκλήρωση του swap των 20 οµολόγων του PSI και η
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 5 νέων οµολόγων στις αρχές
Δεκεµβρίου, γεγονός το οποίο και αύξησε την εµπορευσιµότητα, την
ρευστότητα και την επενδυσιµότητα στην αγορά. Αυτή ήταν µία κίνηση
που, όπως έχουµε ξαναγράψει, ο ΟΔΔΗΧ σχεδίαζε από το 2013 και τώρα
βρέθηκε η κατάλληλη στιγµή - µε την... ευχή των θεσµών – να
υλοποιηθεί.
Στα "συν" ήταν και οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για έξοδο της
Ελλάδας από το πρόγραµµα τον Αύγουστο του 2018, µε την UBS να
τοποθετεί τους ελληνικούς τίτλους στις κορυφαίες επενδυτικές ιδέες
για το 2018, αλλά και οι δηλώσεις στήριξης των εκπροσώπων κορυφαίων
επενδυτικών τραπεζών (Citigroup, Deutsche Bank) στο "19ο Ετήσιο Invest in
Greece" Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, για τα ελληνικά
οµόλογα.
Το ράλι ήταν προδιαγεγραµµένο, αφού τραπεζικοί παράγοντες τόνιζαν
την περίοδο της ανακοίνωσης του swap, ότι µετά τις 5 Δεκεµβρίου η
αγορά θα "κινηθεί" έντονα. Σύµφωνα µε τους αναλυτές, κάποια funds
κυνηγούν τις αποδόσεις και, παρά τα προβλήµατα και τους κινδύνους
στον δρόµο προς τη λήξη του ελληνικού προγράµµατος, "κοιτούν" τους
ελληνικούς τίτλους, αφού η σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής των
κεντρικών τραπεζών διεθνώς και οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed
περιορίζουν τις ευκαιρίες στις αγορές οµολόγων παγκοσµίως, ενώ το
όποιο παραθυράκι ανοίξει η ΕΚΤ για τη συµµετοχή του QE –το οποίο
ενδυναµώνεται µετά το swap– θα "ανεβάσει" ακόµα περισσότερο την
ελκυστικότητα των ελληνικών τίτλων.
Αυτή η εξέλιξη στρώνει το έδαφος για περισσότερες εκδόσεις πριν από
το τέλος του τρίτου προγράµµατος διάσωσης το επόµενο καλοκαίρι, –
µε την πρώτη να αναµένεται τον Φεβρουάριο, αµέσως µετά το κλείσιµο
της γ' αξιολόγησης στο Eurogroup του Ιανουαρίου, εξασφαλίζοντας στην
Ελλάδα χρηµατοδότηση ειδικά για το 2019, το οποίο έχει µεγαλύτερες
προκλήσεις από το 2018 σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις.
Γιατί τελειώνει το ράλι
Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, το τρέχον ράλι κάπου εδώ αναµένεται να
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Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, το τρέχον ράλι κάπου εδώ αναµένεται να
τελειώσει. Το swap κατέστησε τα εξαιρετικά ευνοϊκά χαρακτηριστά του
trade (όπως πχ. το µεγάλο spread που υπήρχε µε την Πορτογαλία και το
οποίο έχει πλέον µειωθεί) προσβάσιµα σε µία πολύ µεγαλύτερη οµάδα
επενδυτών. Σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που το credit element, η πιστοληπτική
ικανότητα της Ελλάδας, περνάει σε δεύτερη µοίρα. Όπως τονίζουν, αυτό
θα συνεχιστεί ώσπου το spread µε την Πορτογαλία θα έφτανε τις 200 µ.β
όπου και θα επανέλθει η ισορροπία. Όπως επισηµαίνουν πάντως, το
χαµηλό κόστος δανεισµού αναµένεται να διατηρηθεί αφού αναµένεται να
ακολουθήσει και πιστοληπτική αναβάθµιση το επόµενο διάστηµα.
Τα spreads
Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να δούµε και την... άλλη πλευρά του νοµίσµατος
αυτού του ράλι. Η βελτίωση δεν µπορεί να αµφισβητηθεί και είναι µία
σηµαντική εξέλιξη. Ωστόσο, αν συγκρίνουµε το σήµερα µε το 2006 στο
οποίο "επέστρεψε" το κόστος δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου, θα
δούµε ότι τα πράγµατα ήταν εντελώς διαφορετικά.
Όπως σηµειώθηκε και στην έκθεση του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου για την κατάσταση της ελληνικής Οικονοµίας, "η απόδοση
του ελληνικού δεκαετούς κρατικού οµολόγου παραµένει αρκετά
υψηλότερα από τις αντίστοιχες αποδόσεις των υπόλοιπων οικονοµιών
της ευρωζώνης, µε την αµέσως υψηλότερη απόδοση να είναι αυτή του
κρατικού δεκαετούς οµολόγου της Πορτογαλίας η οποία διαµορφώνεται
περί το 1,8%".
Αξίζει να σηµειώσουµε πως το 2006 οι αποδόσεις των οµολόγων της
ευρωζώνης ήταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα σηµερινά. Σήµερα
και µετά και το πρόγραµµα QE της ΕΚΤ το οποίο ξεκίνησε στο α' τρίµηνο
του 2015 και αγγίζει πλέον τα 2,3 τρισεκατοµµύρια ευρώ αγορών assets,
οι αποδόσεις των οµολόγων της ευρωζώνης έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά
χαµηλά, και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόµη και σε αρνητικά επίπεδα.
Αν κοιτάξουµε το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερµανικού
και του πορτογαλικού δεκαετούς οµολόγου θα δούµε ότι σήµερα
διαµορφώνεται κοντά στις 380 µονάδες βάσης και στις 220 µ.β.
αντίστοιχα.
Συγκριτικά, το 2006, το spread του ελληνικού 10ετούς οµόλογου έναντι
του γερµανικού ήταν µόλις στις 60 µονάδες βάσης περίπου, ενώ έναντι
του πορτογαλικού 10ετούς ήταν στις 90 µονάδες βάσης. Τότε η απόδοσή
του Bund ήταν στο 3,4% και του πορτογαλικού κοντά στο 3%.
Συνεπώς, πώς παρά τη βελτίωση η Ελλάδα έχει χάσει την πολύ
σηµαντική ευκαιρία που προσέφερε το QE στις αποδόσεις των οµολόγων
της ευρωζώνης και αν το λάβει κανείς αυτό υπόψη, το 4% στο 10ετές
είναι πολύ υψηλό την στιγµή που αν ήµασταν στο QE η απόδοση θα ήταν
σήµερα πολύ κάτω του 3%.
Πηγή:capital.gr
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Να ξεπηδήσει κάποιος τιµωρός απ’ τα κόκκαλα βγαλµένος των Ελλήνων τα
ιερά

Του Στέλιου Παπαθεµελή
Υπάρχει ένας παλαιός µύθος που, αν και «αισωπίζει», δεν περιλαµβάνεται στο σώµα των µύθων του
µεγάλου µυθογράφου: Ο σκορπιός που ήθελε να µετακινηθεί στην απέναντι όχθη του ποταµιού, επειδή δεν
ήξερε κολύµπι, πρότεινε στον βάτραχο να τον µεταφέρει στη πλάτη του....
Στις εύλογες αντιρρήσεις του βατράχου ότι δεν µπορεί να το κάνει, αφού ο επίδοξος επιβάτης διαθέτει
δηλητηριώδες κεντρί, που ανά πάσα στιγµή µπορεί να το χρησιµοποιήσει, ο σκορπιός αντέτεινε µε όρκους
ότι αποκλείεται να αδικοπραγήσει, αφού σ’ αυτήν τη περίπτωση θα κινδύνευε και ο ίδιος να πνιγεί. Έτσι ο
βάτραχος ενέδωσε και απεδέχθη την µεταφορά.
Στο µέσο της διαδροµής ο σκορπιός δεν αυτοσυγκρατήθηκε και τσίµπησε τον ευεργέτη του. Καθώς
συµπνίγονταν αµφότεροι, ο βάτραχος πρόλαβε να ψελλίσει «γιατί το έκανες αυτό, αφού και εσύ θα
πνιγείς;». Και η απάντηση του δολοφόνου: «Το γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η φύση µου, ρε φίλε, να
συµπεριφέροµαι έτσι»!...
Είναι, φευ, στη «φύση» του τούρκου να ενεργεί βαρβαριστί. Πριν αλέκτορα φωνήσαι, άλλωστε, λύκοι,
γκρίζοι ή µαύροι δεν έχει σηµασία, λύκοι εισέβαλαν στην Αγιά Σοφιά για να «προσευχηθούν», ενώ
βουλευτές του ΑΚΡ ζήτησαν να µετατραπεί η Αγιά Σοφιά σε τζαµί… -Το έχουν κάνει ήδη για την Αγιά
Σοφιά της Τραπεζούντας και για άλλα ιστορικά προσκυνήµατα της Ορθοδοξίας.
Το 2017 διέπραξαν διπλάσιες παραβιάσεις του εναερίου χώρου µας και υπερτετραπλάσιες των χωρικών
µας υδάτων σε σχέση µε το 2016.
Η επίσκεψη του ανεπιθυµήτου δεν άλλαξε την συµπεριφορά του. Μάλλον τη χειροτέρεψε. Ο Γιλντιρίµ
µίλησε προχθές στην τουρκική Βουλή για “γκρίζες ζώνες”, πράγµα που επιβάλλει την κατακόρυφη
ενδυνάµωση της εθνικοαµυντικής µας θωράκισης και την παντί σθένει άµεση αποκατάσταση της
αεροναυτικής µας ισορροπίας.
Οι σηµερινές ηγεσίες µας, εκτός αν γίνει κάποιο θαύµα µεταστροφής τους, αδυνατούν να συλλάβουν το
υπερκατεπείγον ικανοποίησης αυτής της ανάγκης.
Ο Ανώνυµος, συγγραφέας της «Ελληνικής Νοµαρχίας», αφιερώνει το έργο του στον Ρήγα Βελεστινλή µε
µία φράση του Βιργιλίου «exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor» που µεταγλωττίζει ο ίδιος αρχαιοελληνιστί
«αναφανήναι τις εκ των οστέων ηµών έκδικος»(=απ’ τα κόκκαλα βγαλµένος των Ελλήνων τα ιερά να
ξεπηδήσει κάποιος εκδικητής και τιµωρός). Γένοιτο!
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Ο Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ διακωµώδησε προχθές την πραγµατική ελληνική θέση για το σκοπιανό «ονοµασία
χωρίς το Μακεδονία, ή παράγωγά του»-όχι την «επίσηµη», «Μακεδονία µε γεωγραφικό προσδιορισµό». Το
διέπραξε παρουσία του σκοπιανού πρωθυπουργού όπου ονόµασε τα Σκόπια «Μακεδονία»! Αµέσως όµως
µετά ξέσπασε σε ειρωνικά «γελάκια» για το κατόρθωµά του καταλήγοντας µε το ίδιο πάντοτε ένοχο ύφος
ότι έκανε … λάθος και εννοούσε…Σκόπια!
Θα βάλει κάποιος στη θέση του τον Λουξεβουργέζο, ή θα του στείλουµε ένα βαρέλι βαρύ ελληνικό κρασί;
Υπάρχει µια αδάπανη κινητικότητα του Ζάεφ για την ονοµασία εξαιτίας της σπουδής του να µπει στους
Ευρωατλαντικούς θεσµούς. Λέµε αδάπανη όσο ο κ. Κοτζιάς δεν ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε ονοµασία
τους δεν θα έχει τον όρο Μακεδονία.
Έβγαλαν από το «ψυγείο» και τον Νίµιτς, τρισαποτυχηµένο διαπραγµατευτή…
Επείγει το άµεσο ξεκαθάρισµα της δικής µας θέσης «Ονοµασία χωρίς το Μακεδονία ή παράγωγα». Το
περισσόν εκ του πονηρού.
Έχει τη σηµασία της η δήλωση του πρώτου σκοπιανού προέδρου Κύρο Γκληγκόροφ (6/3/1992). Την
επαναλαµβάνει και στα Αποµνηµονεύµατά του (σελ. 259). «Είµαστε Σλάβοι. Ήλθαµε εδώ τον 6ο µ.Χ. αιώνα
και δεν έχουµε καµιά σχέση µε τους αρχαίους Μακεδόνες». Με αυτή τη βάση µπορούµε να προχωρήσουµε.
Ο ηττηµένος και ολούθε παρητηµένος σήµερα Γκρουέφσκυ είχε απαγορεύσει την αναµετάδοσή της. Ήδη
όµως η µεγαλύτερης κυκλοφορίας σκοπιανή εφηµερίδα Vecer την ξαναέβαλε στην ιστοσελίδα της…
Ο επικεφαλής της Κοµισιόν στη διαπραγµατευτική οµάδα των δανειστών µας (=διεθνών τοκογλύφων)
Ντέκλαν Κοστέλο, από την Νέα Υόρκη αυτή τη φορά (συνέδριο Capital Link), εκτέλεσε εν ψυχρώ την όλη
περιρρέουσα ατµόσφαιρα προσδοκώµενης ευτυχίας που διαχέει η Κυβέρνηση. Μας προσγείωσε ανώµαλα
δηλώνοντας ότι: « ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων θα είναι µακρύς καθώς µια βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση (sic!) της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµη
χρόνια». Ξεχωρίζουµε: «διατήρηση» και «για πολλά ακόµη χρόνια»! Ζήσε µαύρε µου να φας τριφύλλι και
τον Αύγουστο σταφύλι.
Δεν µας χρειάζονταν βεβαίως ο Κοστέλο για την προσγείωση στην πραγµατικότητα. Την βιώνουµε: µισθοί,
συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια δεσµεύονται καθηµερινά για χρέη στο Δηµόσιο. 1.014.295 είναι οι πολίτες
που χρωστούν και αδυνατούν να πληρώσουν.
Στη κλασσική µας παράδοση υπάρχει βεβαίως ο «Προµηθεύς Δεσµώτης»-εκεί µας έχουν τώρα-αλλά η
κάθαρση επέρχεται µε τον «Προµηθέα Λυόµενο». Εκεί προσβλέπουµε…
* Ο Στέλιος Παπαθεµελής είναι Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αναγέννησης
E-mail: stpapathemelis@gmail.com, danagennisi.press@gmail.com
Πηγή
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H ONEX Technologies στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Επιχειρηµατικότητα
δηµοσιεύθηκε 16 λεπτά πριν
α-

α+

H ONEX Technologies στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum
Οµιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συµβούλου, Πάνου Ξενοκώστα για την Αναγέννηση
του Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού Τοµέα.
Στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Ν. Υόρκη, στις 11 Δεκεµβρίου 2017,
πραγµατοποίησε οµιλία ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της ONEX
Technologies Inc.
Σε µία ιδιαίτερη στιγµή για την Ελλάδα και σε ένα κοινό 1.350 παρευρισκοµένων µεταξύ των οποίων και
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας (µέσω σύνδεσης), ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε το πλάνο Αναδιοργάνωσης και Αναγέννησης του
Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού Τοµέα µέσα από την επικείµενη εξαγορά του Ιστορικού Ναυπηγείου
της Σύρου.

Στη συγκινητική του οµιλία, αφού πρώτα έκανε µία µικρή ιστορική αναδροµή, περιέγραψε την
κατάσταση του κλάδου στην Ελλάδα σε σχέση µε τη Μεσογειακή και τη Διεθνή αγορά. Στη συνέχεια,
ανέδειξε τις προκλήσεις, το πλάνο ανάπτυξης των εποµένων ετών καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες
που ανοίγει η εταιρεία του σε ένα ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο, αξιοποιώντας στρατηγικές υποδοµές
σε µια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο.
Ο κ. Ξενοκώστας επεσήµανε ότι η συµβολή της Αµερικανικής εταιρείας στην διάσωση ενός Ιστορικού
Ναυπηγείου, θα δώσει δυνατότητες αξιοποίησης τεχνογνωσίας πλέον των 100 ετών, ενσωµάτωσης
νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Μία επένδυση µε
Γεωπολιτικό αντίκτυπο και την απόφαση του επιχειρηµατία να αλλάξει τα δεδοµένα σε ένα κλάδο
ριζικά.
Σηµειώνουµε ότι στο Συνέδριο συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες,
επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η
πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών (Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός Σταθερότητας και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) εµφανίζονται µαζί σε forum και µάλιστα
στο εξωτερικό για να τιµήσουν την Ελλάδα.
Λίγα λόγια την ONEX Technologies:
Η ONEX Technologies Group, µε έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι µια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και
επενδύσεων µε παρουσία στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η οποία προσφέρει
«εργαλεία ανάπτυξης» στους πελάτες της µέσω τεχνολογικών λύσεων, µοναδικών επενδυτικών
ευκαιριών και µοντέλων καινοτόµου χρηµατοδότησης για τους εταίρους της.
Ο Όµιλος υποστηρίζει επενδύσεις σε στρατηγικούς επιχειρηµατικούς τοµείς υψηλής προστιθέµενης
αξίας, όπως ο Αεροπορικός τοµέας, η Ναυτιλία, η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες, η Πολιτική
Προστασία και Ασφάλεια Κρίσιµων Υποδοµών, η Προηγµένη Επιστήµη Υλικών και η Νανοτεχνολογία, η
Ενέργεια και οι Κατασκευές και οι Υπηρεσίες Outsourcing για Επιχειρήσεις.

https://www.syrostoday.gr/
Publication date: 19/12/2017 19:44
Alexa ranking (Greece): 3092
https://www.syrostoday.gr/News/23832-H-ONEX-Technologies-sto-19o-Etisio-Capita...

http://ysterografa.gr/maintenance.html
Publication date: 19/12/2017 17:59
Alexa ranking (Greece): 3365
http://ysterografa.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce...

Οι απαντήσεις που έδωσε ο Αµερικανός πρέσβης και προκάλεσαν αίσθηση
Πηγή: capital.gr

“Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να
καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να ‘ξεκλειδώσει΄ την επένδυση στο Ελληνικό η
οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές
προοπτικές”.
Αυτό υπογραµµίζει στην τελευταία του συνέντευξη για το 2017 στο Capital.gr ο Αµερικανός πρέσβης στην
Αθήνα, Geoffrey R. Pyatt ο οποίος διαπιστώνει ότι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού το κλίµα όσον αφορά
την Ελλάδα είναι αισθητά βελτιωµένο και οι επενδυτές ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική
αγορά. Συµπληρώνει όµως πως “πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει εις πέρας αυτά που
υποσχέθηκε”.
Αναφέρει παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και µετά το τέλος του
προγράµµατος το 2018 “όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την
ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες”.
Επιπρόσθετα, εκτιµά ότι η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει την ενεργειακή πύλη αλλά και το διαβατήριο για
όσες χώρες των Δ. Βαλκανίων επιθυµούν να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και
αποκαλύπτει ότι εκτός από το αµερικανικό ενδιαφέρον για το σταθµό FSRU, υπάρχει αµερικανική εταιρεία
που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Υπογραµµίζει ότι µετά τον αγωγό TAP και ο
ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB αποτελεί προτεραιότητα της αµερικανικής διπλωµατίας, ενώ σηµειώνει
ότι η Ελλάδα θα είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που θα εισάγει LNG από τις ΗΠΑ.
Αποκαλύπτει επίσης το µήνυµα του John Koudounis της Calamos Investments για την Εθνική Ασφαλιστική,
κάνει αναφορά στη διαφάνεια που διέπει τις αµερικανικές επιχειρήσεις, ενώ σχολιάζει και την πρόσφατη
επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Τ. Ερντογάν.
Συνέντευξη στην Μαρίση Μπαλιούση
-Πριν από µια εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ένα συνέδριο για την Ελλάδα µε
επίκεντρο τις επενδύσεις στη χώρα, το Capital Link Forum, στο οποίο συµµετείχατε κι εσείς.
Ποια είναι η αίσθηση που αποκοµίσατε;
Ήταν µια πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση. Όλοι οι συµµετέχοντες σχολίασαν τη σηµαντική αλλαγή στο
κλίµα, τα ισχυρά µηνύµατα από πλευράς κυβέρνησης, του υπουργού Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτου, του
υπουργού Οικονοµίας, Δ. Παπαδηµητρίου, της υπουργού Τουρισµού, Ελ. Κουντουρά καθώς και το
βιντεσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα. Ωστόσο, ακόµη πιο σηµαντικό είναι η δεκτικότητα
και η θετική προσέγγιση του κοινού.
Ενδεχοµένως να θυµόσαστε ότι ήµουν στη Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο µε τον υπουργό οικονοµίας, Δηµήτρη
Παπαδηµητρίου, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum. Τότε ήµουν εγώ που υπογράµµιζα ότι
υπήρχαν ευκαιρίες στην Ελλάδα και ότι οι επενδυτές έπρεπε να ρίξουν µια προσεκτική µατιά. Έχουµε
περάσει ξεκάθαρα σε εντελώς νέο επίπεδο.
-Άρα, διακρίνετε µια διαφορά στη διάθεση των Αµερικανών επενδυτών σε σχέση µε τον
Ιούνιο;
Εντελώς, εκατό τοις εκατό. Και εκτιµώ ότι αυτό οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει
ορισµένους στόχους-ορόσηµα: την ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας, την επιστροφή στις αγορές, την
αναδιάρθρωση των οµολόγων που έλαβε χώρα µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες.
Στο θετικό κλίµα έχει συµβάλει και η ξεκάθαρη στήριξη από τις ΗΠΑ: το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον, αλλά και το ισχυρό µήνυµα του προέδρου Τραµπ το οποίο είχε µεγάλη απήχηση στο Capital Link
Forum. Εποµένως, νοµίζω ότι η αµερικανική κυβέρνηση έχει συµβάλει αρκετά.
Όπως ανέφερα και στην οµιλία µου στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου στις αρχές του
µήνα, οι Αµερικανοί επενδυτές έχουν πλέον µια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την Ελλάδα. Σίγουρα
ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Πλέον εξαρτάται από την κυβέρνηση αν θα φέρει
εις πέρας αυτά που υποσχέθηκε. Δεν θέλω να δώσω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι εύκολο. Υπάρχει
ακόµη πολύ σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ειπώθηκε στο
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Capital Link Forum, στο να δουν οι επενδυτές ραγδαία πρόοδο σε ορισµένα από τα βασικά ορόσηµα και τις
κρίσιµες ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Πολλοί για παράδειγµα ρωτούν για την πορεία της
επένδυσης στο Ελληνικό. Από την άλλη, καθώς η οµιλία µου επικεντρώθηκε στον τοµέα της ενέργειας,
υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
-Σε αυτό το πλαίσιο, τι εκτιµάτε πως θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;
Το πιο σηµαντικό είναι να συνεχίσει µε τις µεταρρυθµίσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι έχει πετύχει
σηµαντικά αποτελέσµατα, για παράδειγµα στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και θα πρέπει να συνεχίσει στο
ίδιο πλαίσιο. Στις ιδιωτικοποιήσεις να αποδείξει ότι το σύστηµα µπορεί να προχωρήσει. Οι επενδυτές στις
παρουσιάσεις τους αναφέρθηκαν σε θέµατα όπως το φορολογικό, ένα θέµα το οποίο έχω θίξει κι εγώ στο
παρελθόν, ώστε να µπορούν να οργανωθούν. Αυτό που χρειάζονται είναι προβλεψιµότητα. Απλά δώστε
µας ένα “προβλέψιµο” περιβάλλον στο οποίο δεν πρόκειται να υπάρξουν διοικητικά εµπόδια σε ενδεχόµενη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Υπάρχει µια σαφής αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει προοπτικές, µια αναγνώριση ότι η οικονοµία έχει
αρχίσει να ανακάµπτει, ότι θα ανακάµψει πολύ δυναµικά, εν µέρει επειδή έχει καταγράψει µεγάλη ύφεση
και ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιθώριο, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ανάκαµψης της ευρωζώνης. Δεν
υπάρχει πιο ανταγωνιστική οικονοµία, από πλευράς µισθών, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγµή από την
Ελλάδα. Και αυτό το υπογραµµίζω συνέχεια. Για παράδειγµα, µπορείς να προσλάβεις στην Αθήνα, για να
µην πω στην Πάτρα, έναν νοµικό µε υψηλή εξειδίκευση ή έναν µηχανικό, µε πολύ χαµηλότερο κόστος απ’
ό,τι αν προσλάµβανες τον ίδιο άνθρωπο, ας πούµε στο Μόναχο.
-Αναφερθήκατε στις µεταρρυθµίσεις. Ο Declan Costello στο φόρουµ υποστήριξε ότι οι
µεταρρυθµίσεις δεν θα τελειώσουν µε τη λήξη του προγράµµατος. Συµφωνείτε µε αυτή την
άποψη;
Απολύτως. Η αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονοµίας είναι κάτι που υπαγορεύεται από τις αλλαγές που
λαµβάνουν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον κλάδο της
επιχειρηµατικότητας, στο ανεκτίµητο success story των ελληνικών start ups. Και το ενθαρρυντικό, το οποίο
έχω διαπιστώσει στις συναντήσεις µου µε start ups -κι έχω συναντήσει πολλές από διάφορα µέρη της
χώρας- είναι ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει επιστροφή στο µοντέλο της δεκαετίας του ’90 για την
ελληνική οικονοµία: µεγάλες κρατικές δαπάνες, µεγάλα κρατικά projects. Ο µοχλός της οικονοµίας πρέπει
να στηρίζεται στη γνώση, στη δηµιουργικότητα, στη γεωγραφία, στα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που
παρέχει η γεωγραφική θέση της Ελλάδος. Μέρος αυτού του έργου και εν µέρει αυτό που παρακολουθούν
οι αγορές είναι εάν η κυβέρνηση, καθώς βγαίνει από το πρόγραµµα το 2018, συνεχίζει τις µεταρρυθµίσεις,
όχι για να ικανοποιήσει τον Costello ή την τρόικα, αλλά για να χτίσει την ανταγωνιστική ανοιχτή οικονοµία
που αξίζει στους Έλληνες επιχειρηµατίες.
-O Έλληνας πρωθυπουργός, στο µήνυµά του προς τους Αµερικανούς επενδυτές χαρακτήρισε
την Ελλάδα “Γη της ευκαιρίας”. Εσείς, το πιστεύετε αυτό;
Απολύτως. Μέσω της θέσης µου συµβάλλω ώστε να θυµίζω στους ανθρώπους στις ΗΠΑ ότι υπάρχουν
ευκαιρίες εδώ. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος Τραµπ στο Rose Garden.
Είναι ενδεικτικό, ότι ένας επενδυτής, µέλος ενός fund στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link
αναρωτήθηκε για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και την αυξηµένη καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Αθήνα,
διερωτώµενος πως µπορεί να συµβαίνει αυτό; Μου προξένησε µεγάλη εντύπωση γιατί µου υπενθύµισε ότι
οι άνθρωποι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού δεν παρακολουθούν σε ηµερήσια βάση τα οικονοµικά
στοιχεία της Ελλάδας. Και ειλικρινά αν δεν ζει κάποιος στη χώρα δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει ότι οι
άνθρωποι εδώ αρχίζουν να αισθάνονται πως ενδεχοµένως µπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Όχι ότι
αυτό είναι εύκολο, επειδή υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήµα
προς τα εµπρός.
-Συνεπώς, δεν έχουµε βγει από το τούνελ…
Ο εκσυγχρονισµός των οικονοµιών µέσω µεταρρυθµίσεων είναι το συνεχές ζητούµενο για όλους, ακόµη και
για τις ΗΠΑ, σε αυτόν τον υπερ-συνδεδεµένο κόσµο στον οποίο ζούµε. Πρέπει πάντα να είµαστε σε
εγρήγορση γι’ αυτό που θα έρθει. Η καλλιέργεια και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού εµπορικού
περιβάλλοντος είναι µόνιµο στοίχηµα κάθε κυβέρνησης.
-Στις δηλώσεις σας είστε γενικότερα πάντοτε αισιόδοξος…
Ως διπλωµάτης, οφείλω να είµαι έτσι. Ένας διπλωµάτης που θαυµάζω ιδιαίτερα, ο Richard Armitage,
συνήθιζε να λέει πως η θετική αύρα έχει πολλαπλασιαστική δύναµη. Και το πιστεύω βαθιά. Αλλά πέρα από
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αυτό, δεν πληρώνοµαι για να φέρω την καταστροφή. Πληρώνοµαι για να συσφίξω τις σχέσεις ΗΠΑΕλλάδας.
-Είσαστε περισσότερο αισιόδοξος για τις αµερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα µετά το
συνέδριο;
Ναι, είµαι, µετά από όσα άκουσα εκεί. Επίσης, χάρη στον αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας της
κυβέρνησης, το µήνυµα του πρωθυπουργού βρήκε ευήκοα ώτα. Το ίδιο και τα µηνύµατα των υπουργών
Δηµήτρη Παπαδηµητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Συντονισµένα η κυβέρνηση έδειξε ότι καλωσορίζει τις
επενδύσεις. Ωστόσο, η µεγάλη πρόκληση είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Και σε αυτό θα εστιάσουν όλοι
καθώς θα µπαίνουµε στο 2018.
-Έχετε κάποια ενηµέρωση όσον αφορά την επένδυση της Calamos Investment στην Εθνική
Ασφαλιστική; Πολλά έχουν γραφτεί τελευταία για “ναυάγιο” της συµφωνίας.
Το µήνυµα του John Koudounis, CEO της Calamos Investments, σε συνοµιλία που είχαµε στη Νέα Υόρκη ήταν
ξεκάθαρο: η συµφωνία προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς. Μάλιστα –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό– στην
παρουσίασή του στο Capital Link Forum όχι µόνο δήλωσε πως το εν λόγω deal θα είναι επιτυχηµένο, αλλά
τόνισε επίσης πως εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες. Πιστεύουµε ότι το έξυπνο χρήµα στην παρούσα φάση
θα πρέπει να εντοπίσει και άλλους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ελλάδα.
-Η συµφωνία του Νοεµβρίου για τη σύσταση µιας Ελληνοαµερικανικής Επιτροπής
Επενδύσεων ήταν δική σας πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτής, ο υπουργός Οικονοµίας Δ.
Παπαδηµητρίου συναντήθηκε πριν από λίγες ηµέρες µε τον Αµερικανό υπουργό Εµπορίου,
Wilbur Ross στην Ουάσιγκτον. Γνωρίζετε τι συζήτησαν ή αν ελήφθησαν αποφάσεις;
Ο κ. Ross και ο κ. Παπαδηµητρίου έχουν συµφωνήσει να παρακολουθούν την επιτροπή, η οποία θα άρει
τυχόν εµπόδια και θα αναβαθµίσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο εµπόριο και τις επενδύσεις. Το
σηµαντικότερο, όµως, είναι, ότι η οµάδα µου εδώ στην Αθήνα συναντιέται κάθε δύο εβδοµάδες µε
εκπροσώπους του υπουργείου Οικονοµίας και εντοπίζουν τις δυσκολίες, εργάζονται για να τις επιλύσουν
και αναζητούν νέες ευκαιρίες. Το αντιµετωπίζουµε πολύ σοβαρά. Εάν είδατε κι από τα σχόλια στον Τύπο,
ο υπουργός Ross έστειλε ξεκάθαρο µήνυµα ότι δεσµεύεται για την ατζέντα της Ελλάδας, ενώ έχει στρέψει
την προσοχή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ευκαιρία που προσφέρει αυτή ώστε να
αναδειχθούν τόσο τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των αµερικανικών επενδύσεων, όσο και οι ευκαιρίες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο κ. Παπαδηµητρίου επέστρεψε τόσο γρήγορα στην
Ουάσιγκτον (ήταν εκεί πριν από λίγες εβδοµάδες) δείχνει πόσο αφοσιωµένες είναι οι δύο πλευρές.
Και δεν είναι µόνο ο κ. Παπαδηµητρίου. Έχω µιλήσει και µε τον υπουργό Νίκο Παππά ο οποίος, ενόψει της
ΔΕΘ, θα επισκεφτεί ξανά τις ΗΠΑ στις αρχές του 2018 για να παρουσιάσει το έργο του υπουργείου του
στην ψηφιακή οικονοµία. Εργαζόµαστε, λοιπόν, όσο πιο σκληρά µπορούµε για να διατηρήσουµε τη
δυναµική που δηµιουργήθηκε µε τα ταξίδια των υπουργών τον Οκτώβριο. Και φυσικά έχουµε µπροστά µας
αυτή τη µεγάλη διοργάνωση στις 8 Σεπτεµβρίου του 2018, την ΔΕΘ, που θα διατηρήσει ζωντανή την
αφοσίωσή µας µέχρι τότε.
-Πιστεύετε πως η ΔΕΘ θα συσφίξει τις διµερείς σχέσεις;
Η ΔΕΘ είναι µεγάλη υπόθεση και έχει µπει στο ραντάρ του υπουργού Ross. Ήταν σηµείο αναφοράς σε όλες
τις συζητήσεις που είχα στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκα, για παράδειγµα, µε τον CEO της Pfizer η οποία
δραστηριοποιείται έντονα στον ελληνικό φαρµακευτικό κλάδο και κατάλαβα ότι έχουν εστιάσει στην
ευκαιρία που προσφέρει η ΔΕΘ.
Εργαζόµαστε µε όλους τους συνεργάτες µας για να εξασφαλίσουµε σηµαντική αµερικανική παρουσία στη
ΔΕΘ. Συνεργαζόµαστε µε τους εταίρους µας από το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο. Σε συνέδριο που
διοργάνωσε πριν από περίπου µία εβδοµάδα, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρός του, Σίµος Αναστασόπουλος
είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για τη ΔΕΘ και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει. Μια από τις
προτεραιότητες, και ήταν κάτι που ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας µου επεσήµανε αρχικά,
είναι να καταστεί η ΔΕΘ η βάση για µια ευρύτερη δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Β. Ελλάδα. Και αυτό
ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.
-Τρέφετε ευρύτερο ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχει ένα µακροχρόνιο ενδιαφέρον. Έχουµε εκεί αυτές τις φανταστικές πλατφόρµες, το Κολλέγιο
Ανατόλια, επενδύουµε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
-Συχνά αναφέρεστε στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη και σε
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συγκεκριµένα projects όπως ο τερµατικός σταθµός LNG της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί ο νέος
αυτός ρόλος της Ελλάδας, µε τον αγωγό TAP και τα άλλα έργα να φέρει αµερικανικές
επενδύσεις στη χώρα µας;
Βεβαίως θα µπορούσε. Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη έχουµε τουλάχιστον µία αµερικανική εταιρεία
ενέργειας που έχει στρέψει την προσοχή της στην πλωτή µονάδα FSRU. Και είµαι σε θέση να γνωρίζω,
έχοντας µιλήσει µε τον κ. Κοπελούζο, πως ένας Αµερικανός εταίρος είναι επιθυµητός για το έργο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Rex Tillerson, σε πρόσφατες δηλώσεις του για την ευρωπαϊκή πολιτική,
έδωσε έµφαση στην ατζέντα για την ενεργειακή ασφάλεια και συγκεκριµένα στη διασύνδεση του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB ως µια από τις προτεραιότητές µας. Ο νέος υφυπεξ για την Ευρώπη, A.
Wess Mitchell, σε οµιλία του στη Γερουσία την προηγούµενη εβδοµάδα έδωσε επίσης ιδιαίτερη έµφαση
στην ενεργειακή ασφάλεια, στην Αλεξανδρούπολη και στην πλατφόρµα FSRU. Η Ελλάδα είναι βασικός
εταίρος σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία ενεργειακής ασφάλειας και εναλλακτικής προσφοράς σε όλη τη ΝΑ
Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και η Αλεξανδρούπολη είναι το σηµείο εισόδου.
Εποµένως, έχουµε µια αµερικανική εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την FSRU και µια αµερικανική
εταιρεία που ενδιαφέρεται για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Το µήνυµα που λαµβάνω από το ΤΑΙΠΕΔ,
από το ΥΠΟΙΚ και από το υπουργείο Οικονοµίας είναι πως το project πρόκειται να προχωρήσει στις αρχές
του 2018 και από τη δική µου επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα το φθινόπωρο µου ήταν σαφές ότι
όλοι καλωσορίζουν την αµερικανική δραστηριοποίηση στην πόλη.
Την άνοιξη πρόκειται να διεξαχθεί στη Σόφια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας που αναλαµβάνει η
Βουλγαρία, µια σύνοδος κορυφής της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για µια
ακόµη ευκαιρία ώστε να παρουσιάσει ο Έλληνας πρωθυπουργός την Ελλάδα, ως το βασικό σηµείο εισόδου
για αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα
ευρωατλαντικά θεσµικά όργανα κι επίσης να εµβαθύνουν τους δεσµούς τους µε την Ελλάδα, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ.
-Πότε πιστεύετε ότι θα φτάσει το αµερικανικό αέριο στην ελληνική αγορά;
Θα πρέπει να ρωτήσετε την ΔΕΠΑ. Αλλά αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
συγκεκριµένα ότι η Ελλάδα σκοπεύει να γίνει η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία θα εισάγει αµερικανικό
υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG). Βρέθηκα µε τον υπουργό Ενέργειας, Γ. Σταθάκη σε πρόσφατη εκδήλωση
του ΔΕΣΦΑ και µου κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσουµε µε τη συµφωνία για το αµερικανικό αέριο. Σε
επιχειρηµατικό επίπεδο υπάρχουν τουλάχιστον 3 αµερικανικές ενεργειακές εταιρείες οι οποίες µε έχουν
προσεγγίσει και ενδιαφέρονται για να αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία. Είµαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί.
-Εκτός από τον κλάδο της ενέργειας ποιοι άλλοι κλάδοι εκτιµάτε ότι παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους Αµερικανούς επενδυτές;
Ένας µεγάλος κλάδος είναι ασφαλώς ο τουρισµός. Παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες µε δεδοµένη την
ανάπτυξη. Αλλά και οι συναφείς µε αυτόν υπηρεσίες. Για παράδειγµα, υπήρξε µια σηµαντική νέα επένδυση
στην Ελλάδα από την Avis. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις σε επιχειρηµατικό επίπεδο και στον
ξενοδοχειακό τοµέα. Όταν ήµουν στη Νέα Υόρκη είχα µια θετική συζήτηση µε τους εκπροσώπους του
ξενοδοχειακού οµίλου Marriot οι οποίοι επεκτείνουν την παρουσία τους εδώ. Τα ξενοδοχεία Wyndham
επίσης επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, εποµένως ο τουρισµός έχει µεγάλες δυνατότητες.
Και µετά ό,τιδήποτε σχετίζεται µε ιδιωτικοποιήσεις. Για παράδειγµα ο κλάδος των ακινήτων. Υπενθυµίζω
ότι όλοι παρακολουθούν την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό.
Με ρωτήσατε πριν τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ο µόνος τρόπος για να πειστούν οι επενδυτές ότι αυτή
η κυβέρνηση δεσµεύεται πραγµατικά να καταργήσει κάποια από τα γραφειοκρατικά εµπόδια είναι να
“ξεκλειδώσει” την επένδυση στο Ελληνικό η οποία έχει κολλήσει εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες. Αν η
κυβέρνηση το επιτύχει αυτό, θα δώσει πολλές προοπτικές.
-Δίνετε µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια. Σας άκουσα να λέτε ότι τις αµερικανικές επιχειρήσεις
τις χαρακτηρίζει η διαφάνεια. Ενώ, πρόσφατα αφήσατε υπονοούµενο για έλλειψη
διαφάνειας στο διαγωνισµό για τον ΟΛΘ. Τι εννοούσατε;
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό που ήθελα να πω για την ιδιωτικοποίηση του λιµένος Θεσσαλονίκης το είπα
στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Οι αµερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο ρυθµιστικής διαφάνειας, οι
απαιτήσεις που ισχύουν άλλωστε µε βάση την αµερικανική νοµοθεσία κατά της διαφθοράς είναι πολύ
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υψηλές. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Όταν συνδιαλέγεστε µε µια αµερικανική εταιρεία γνωρίζετε από
που προέρχονται τα κεφάλαιά της, γνωρίζετε ποιοι είναι οι εταίροι.
-Εκτιµάτε ότι έχουν εκδηλωθεί επενδυτικές κινήσεις που κρύβουν άλλες σκοπιµότητες,
πιθανόν και πολιτικές ή γεωπολιτικές;
Οπουδήποτε εµπλέκεται η κυβέρνηση εµπλέκεται και η πολιτική. Αυτή είναι η φύση της δηµοκρατίας. Το
σηµαντικό είναι όπως είπα να καταστήσουµε σαφές ότι λειτουργούν οι δικλίδες ασφαλείας, οι ρυθµιστικοί
µηχανισµοί που έχουν τα συστήµατα και των δυο χωρών.
Ωστόσο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα πρέπει να διαδραµατίσουν το ρόλο τους, θέτοντας τα
κατάλληλα ερωτήµατα.
-Πέραν των οικονοµικών θεµάτων ποια πιστεύετε ότι είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της παρούσας γεωπολιτικής κατάστασης;
Βασική προτεραιότητα θα είναι πάντα η οικονοµία και το πως θα βοηθήσουµε την Ελλάδα να βγει από την
κρίση µε βιώσιµο τρόπο. Το 2018 είναι προφανώς ένα έτος ορόσηµο από αυτή την άποψη διότι τελειώνει το
πρόγραµµα.
Αλλά επίσης αναγνωρίζουµε σε στρατηγικό επίπεδο όλες τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
Εποµένως, εργαζόµαστε για να δούµε πως µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας και πως θα συνεργαστούµε για
να ξεπεράσουµε τις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η Ελλάδα, είτε πρόκειται για την προσφυγική
κρίση, είτε για τη διεθνική τροµοκρατία, την απειλή του ISIS, την απειλή που αποτελεί ο ISIS για την
Ευρώπη, τη ρωσική πρόκληση στη Μαύρη Θάλασσα. Τα καλά νέα είναι πως όλα αυτά είναι θέµατα στα
οποία συγκλίνουν οι αµερικανικές και οι ελληνικές απόψεις. Καµία από αυτές τις προκλήσεις δεν πρόκειται
να αποµακρυνθεί καθώς οδηγούµαστε στο 2018. Εποµένως, είναι απαραίτητο να διατηρήσουµε τη στενή
συνεργασία µας.
-Σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας πως θα αξιολογούσατε το επίπεδο της
ελληνοαµερικανικής συνεργασίας;
Δεν πρόκειται να µπω σε λεπτοµέρειες. Η επιβολή του νόµου της αντιτροµοκρατίας από τις αρχές µας
παραµένει το ίδιο έντονη όπως πάντα. Έχουµε πολύ στενή συνεργασία µε το ελληνικό υπουργείο δηµόσιας
τάξης, τόσο σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθηµερινής συνεργασίας µεταξύ του FBI,
της ελληνικής αστυνοµίας και του αµερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Και όλα αυτά επειδή
αναγνωρίζουµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µια πολύ περίπλοκη και δύσκολη περιοχή.
-Η θέση που υιοθετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση της Τουρκίας αναφορικά
µε τη συνθήκη της Λωζάνης, την οριοθέτηση των συνόρων, το εύρος της εθνικής
δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, σας προβληµατίζουν;
Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ µας ήταν πολύ σαφής, σπεύδοντας να επαναδιατυπώσει την άποψή µας για την
κυριαρχία της Ελλάδος. Σε σχέση µε την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου είναι πολύ σηµαντικό
ότι υπήρχε σαφής ένδειξη από τον πρωθυπουργό Τσίπρα για την πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει να
εργάζεται πολύ σκληρά για τις σχέσεις της µε την Τουρκία. Κι αυτό είναι ένα ακόµη θέµα στο οποίο οι
θέσεις της Ουάσιγκτον και της Αθήνας συγκλίνουν. Ήµασταν και οι δυο πολύ σαφείς ότι πρέπει να
συνεχίσουµε να συζητάµε µε την Τουρκία και να συνεχίσουµε να την κρατάµε στο άρµα των
Ευρωατλαντικών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Νοµίζω ότι υπάρχουν προφανή ζητήµατα που πρέπει
να διευθετηθούν µεταξύ των δυο κυβερνήσεων, ωστόσο οι ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από το πνεύµα της
προσέγγισης του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του στα θέµατα που έθεσε ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή
του.
-Υπήρξε έντονη κριτική για τη χρονική στιγµή της επίσκεψης Ερντογάν. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι η συγκυρία ήταν εντελώς λάθος.
Στη διπλωµατία δεν µπορείς να επιλέξεις. Είναι πολύ δύσκολο να πούµε ότι µια συγκεκριµένη χρονική
στιγµή είναι και η κατάλληλη να ασχοληθούµε µε ένα οποιοδήποτε θέµα. Κατά τη γνωστή αγγλική ρήση
“πρέπει να παίξεις µε τα χαρτιά που σου µοίρασαν”. Και ασφαλώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες
που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την Τουρκία αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρό της.
Υποστηρίζουµε άλλωστε σθεναρά την ιδέα ότι οι δυο αυτοί σύµµαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουν τους
ισχυρότερους δυνατούς, πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας.
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[Capital]: Η άλλη όψη του νοµίσµατος για το ράλι στα ελληνικά οµόλογα – γιατί
τελειώνει
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Το ράλι στα ελληνικά οµόλογα το τελευταίο διάστηµα ήταν εντυπωσιακό, µε τις αποδόσεις στο 10ετές να
υποχωρούν κάτω από το 4% για πρώτη φορά µετά το 2006, όταν πριν µόλις έναν µήνα άγγιζαν (και
επέµεναν) στο 5,5%.
Αυτό που “ξύπνησε” την ευφορία στην αγορά αλλά και τις… διαθέσεις των πιο µακροπρόθεσµων
επενδυτών (όπως PIMCO, Schroders και Franklin Templeton), ήταν η βελτίωση της κατάστασης της Ελλάδας
και η πρόοδος προς το (γρήγορο) κλείσιµο της γ’ αξιολόγησης –σε αντίθεση µε τον εφιάλτη των
καθυστερήσεων του παρελθόντος, αλλά κυρίως η πολύ επιτυχηµένη ολοκλήρωση του swap των 20
οµολόγων του PSI και η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 5 νέων οµολόγων στις αρχές Δεκεµβρίου,
γεγονός το οποίο και αύξησε την εµπορευσιµότητα, την ρευστότητα και την επενδυσιµότητα στην αγορά.
Αυτή ήταν µία κίνηση που, όπως έχουµε ξαναγράψει, ο ΟΔΔΗΧ σχεδίαζε από το 2013 και τώρα βρέθηκε η
κατάλληλη στιγµή – µε την… ευχή των θεσµών – να υλοποιηθεί.
Στα “συν” ήταν και οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραµµα τον
Αύγουστο του 2018, µε την UBS να τοποθετεί τους ελληνικούς τίτλους στις κορυφαίες επενδυτικές ιδέες
για το 2018, αλλά και οι δηλώσεις στήριξης των εκπροσώπων κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών (Citigroup,
Deutsche Bank) στο “19ο Ετήσιο Invest in Greece” Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, για τα ελληνικά
οµόλογα.
Το ράλι ήταν προδιαγεγραµµένο, αφού τραπεζικοί παράγοντες τόνιζαν την περίοδο της ανακοίνωσης του
swap, ότι µετά τις 5 Δεκεµβρίου η αγορά θα “κινηθεί” έντονα. Σύµφωνα µε τους αναλυτές, κάποια funds
κυνηγούν τις αποδόσεις και, παρά τα προβλήµατα και τους κινδύνους στον δρόµο προς τη λήξη του
ελληνικού προγράµµατος, “κοιτούν” τους ελληνικούς τίτλους, αφού η σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής
των κεντρικών τραπεζών διεθνώς και οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed περιορίζουν τις ευκαιρίες στις
αγορές οµολόγων παγκοσµίως, ενώ το όποιο παραθυράκι ανοίξει η ΕΚΤ για τη συµµετοχή του QE –το οποίο
ενδυναµώνεται µετά το swap– θα “ανεβάσει” ακόµα περισσότερο την ελκυστικότητα των ελληνικών
τίτλων.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: CAPITAL
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Η άλλη όψη του νοµίσµατος για το ράλι στα ελληνικά οµόλογα – γιατί τελειώνει
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Το ράλι στα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα ήταν εντυπωσιακό, με τις αποδόσεις στο 10ετές να
υποχωρούν κάτω από το 4% για πρώτη φορά μετά το 2006, όταν πριν μόλις έναν μήνα άγγιζαν (και
επέµεναν) στο 5,5%.
Αυτό που "ξύπνησε" την ευφορία στην αγορά αλλά και τις... διαθέσεις των πιο μακροπρόθεσμων
επενδυτών (όπως PIMCO, Schroders και Franklin Templeton), ήταν η βελτίωση της κατάστασης της Ελλάδας
και η πρόοδος προς το (γρήγορο) κλείσιμο της γ' αξιολόγησης –σε αντίθεση με τον εφιάλτη των
καθυστερήσεων του παρελθόντος, αλλά κυρίως η πολύ επιτυχημένη ολοκλήρωση του swap των 20
ομολόγων του PSI και η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5 νέων ομολόγων στις αρχές Δεκεμβρίου,
γεγονός το οποίο και αύξησε την εμπορευσιμότητα, την ρευστότητα και την επενδυσιμότητα στην αγορά.
Αυτή ήταν μία κίνηση που, όπως έχουμε ξαναγράψει, ο ΟΔΔΗΧ σχεδίαζε από το 2013 και τώρα βρέθηκε η
κατάλληλη στιγµή - µε την... ευχή των θεσµών – να υλοποιηθεί.
Στα "συν" ήταν και οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον
Αύγουστο του 2018, με την UBS να τοποθετεί τους ελληνικούς τίτλους στις κορυφαίες επενδυτικές ιδέες
για το 2018, αλλά και οι δηλώσεις στήριξης των εκπροσώπων κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών (Citigroup,
Deutsche Bank) στο "19ο Ετήσιο Invest in Greece" Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, για τα ελληνικά
οµόλογα.
Το ράλι ήταν προδιαγεγραμμένο, αφού τραπεζικοί παράγοντες τόνιζαν την περίοδο της ανακοίνωσης του
swap, ότι μετά τις 5 Δεκεμβρίου η αγορά θα "κινηθεί" έντονα. Σύμφωνα με τους αναλυτές, κάποια funds
κυνηγούν τις αποδόσεις και, παρά τα προβλήματα και τους κινδύνους στον δρόμο προς τη λήξη του
ελληνικού προγράμματος, "κοιτούν" τους ελληνικούς τίτλους, αφού η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής
των κεντρικών τραπεζών διεθνώς και οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed περιορίζουν τις ευκαιρίες στις
αγορές ομολόγων παγκοσμίως, ενώ το όποιο παραθυράκι ανοίξει η ΕΚΤ για τη συμμετοχή του QE –το οποίο
ενδυναμώνεται μετά το swap– θα "ανεβάσει" ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητα των ελληνικών
τίτλων.
Αυτή η εξέλιξη στρώνει το έδαφος για περισσότερες εκδόσεις πριν από το τέλος του τρίτου προγράμματος
διάσωσης το επόµενο καλοκαίρι, – µε την πρώτη να αναµένεται τον Φεβρουάριο, αµέσως µετά το κλείσιµο
της γ' αξιολόγησης στο Eurogroup του Ιανουαρίου, εξασφαλίζοντας στην Ελλάδα χρηματοδότηση ειδικά
για το 2019, το οποίο έχει µεγαλύτερες προκλήσεις από το 2018 σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις.
Γιατί τελειώνει το ράλι
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το τρέχον ράλι κάπου εδώ αναμένεται να τελειώσει. Το swap κατέστησε τα
εξαιρετικά ευνοϊκά χαρακτηριστά του trade (όπως πχ. το μεγάλο spread που υπήρχε με την Πορτογαλία και
το οποίο έχει πλέον μειωθεί) προσβάσιμα σε μία πολύ μεγαλύτερη ομάδα επενδυτών. Σε τέτοιο μάλιστα
βαθμό που το credit element, η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Όπως
τονίζουν, αυτό θα συνεχιστεί ώσπου το spread με την Πορτογαλία θα έφτανε τις 200 μ.β όπου και θα
επανέλθει η ισορροπία. Όπως επισημαίνουν πάντως, το χαμηλό κόστος δανεισμού αναμένεται να
διατηρηθεί αφού αναµένεται να ακολουθήσει και πιστοληπτική αναβάθµιση το επόµενο διάστηµα.
Τα spreads
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να δούμε και την... άλλη πλευρά του νομίσματος αυτού του ράλι. Η βελτίωση
δεν µπορεί να αµφισβητηθεί και είναι µία σηµαντική εξέλιξη. Ωστόσο, αν συγκρίνουµε το σήµερα µε το 2006
στο οποίο "επέστρεψε" το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, θα δούμε ότι τα πράγματα ήταν
εντελώς διαφορετικά.
Όπως σημειώθηκε και στην έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την κατάσταση της
ελληνικής Οικονομίας, "η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου παραμένει αρκετά
υψηλότερα από τις αντίστοιχες αποδόσεις των υπόλοιπων οικονομιών της ευρωζώνης, με την αμέσως
υψηλότερη απόδοση να είναι αυτή του κρατικού δεκαετούς ομολόγου της Πορτογαλίας η οποία
διαµορφώνεται περί το 1,8%".
Αξίζει να σημειώσουμε πως το 2006 οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης ήταν σε πολύ υψηλότερα
επίπεδα από τα σημερινά. Σήμερα και μετά και το πρόγραμμα QE της ΕΚΤ το οποίο ξεκίνησε στο α' τρίμηνο
του 2015 και αγγίζει πλέον τα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ αγορών assets, οι αποδόσεις των ομολόγων της
ευρωζώνης έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά χαμηλά, και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και σε αρνητικά
επίπεδα.
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Αν κοιτάξουμε το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού και του πορτογαλικού δεκαετούς
οµολόγου θα δούµε ότι σήµερα διαµορφώνεται κοντά στις 380 µονάδες βάσης και στις 220 µ.β. αντίστοιχα.
Συγκριτικά, το 2006, το spread του ελληνικού 10ετούς ομόλογου έναντι του γερμανικού ήταν μόλις στις 60
μονάδες βάσης περίπου, ενώ έναντι του πορτογαλικού 10ετούς ήταν στις 90 μονάδες βάσης. Τότε η
απόδοσή του Bund ήταν στο 3,4% και του πορτογαλικού κοντά στο 3%.
Συνεπώς, πως παρά τη βελτίωση η Ελλάδα έχει χάσει την πολύ σημαντική ευκαιρία που προσέφερε το QE
στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης και αν το λάβει κανείς αυτό υπόψη, το 4% στο 10ετές είναι
πολύ υψηλό την στιγµή που αν ήµασταν στο QE η απόδοση θα ήταν σήµερα πολύ κάτω του 3%.
QE
swap οµολόγων
οµόλογα
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Αβεβαιότητες και προσδοκίες για το µεταµνηµονιακό πλαίσιο
Ως γνωστόν, το τρίτο πρόγραµµα προσαρµογής τελειώνει τον Αύγουστο 2018. Ο γενικός στόχος της
κυβέρνησης είναι να πετύχει «καθαρή έξοδο στις αγορές», δηλαδή να εξυπηρετεί τα δάνεια της χώρας
χωρίς τη διακρατική βοήθεια του ΕΜΣ και οριακά του ΔΝΤ.
Γράφει ο Σπύρος Σταθάκης
Πρόκειται για έναν θεµιτό στόχο γιατί, αν επιτευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, το τέλος της
αυστηρής και σε βάθος εποπτείας που συνοδεύει τα µνηµόνια, ενώ θα ανοίξει και τον δρόµο για
ελάφρυνση του χρέους.
Αυτό είναι µια γενική διαπίστωση, όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση του Γραφείου
Προϋπολογισµού της Βουλής. Και ποιος δεν θα συµφωνούσε άραγε µε µια τέτοια εξέλιξη; Το ζήτηµα όµως
είναι ότι η έξοδος στις αγορές δεν σηµαίνει είσοδο σε µια κατάσταση χωρίς δηµοσιονοµικούς (και άλλους)
περιορισµούς. Η Ελλάδα, ακόµα και αν όλα πάνε καλά, θα υπάγεται στους ισχύοντες για τα κράτη-µέλη
περιορισµούς της δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. και ειδικά της Ευρωζώνης.
Σύµφωνα µε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, η οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. και ακόµη
περισσότερο της Ευρωζώνης (Δηµοσιονοµικό Σύµφωνο) περιορίζουν γενικά και σηµαντικά τη
δηµοσιονοµική κυριαρχία των κρατών-µελών της. Συγκροτούν ένα περιβάλλον αυξηµένης αµοιβαίας
εποπτείας που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. Εκτός τούτου, οι χώρες που ολοκλήρωσαν αντίστοιχα
προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής συνέχισαν να αποτελούν αντικείµενο οικονοµικής
παρακολούθησης (βλέπε ενδεικτικά τις τακτικές Post-Programme Surveillance Reports της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Πορτογαλία).
Ακόµα λοιπόν και µια «καθαρή» έξοδος στις αγορές δεν συνεπάγεται και έξοδο από κάθε επιτήρηση.
Επίσης, η χώρα έχει δεσµευθεί σε σειρά συγκεκριµένων δηµοσιονοµικών στόχων για τα χρόνια µετά το
2018, δηλαδή µέτρα στο ασφαλιστικό σύστηµα το 2019 και στη φορολογία το 2020 συνολικά της τάξης του
2% ΑΕΠ προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι πρωτογενών πλεονασµάτων 3,5% ΑΕΠ. Στη συνέχεια, η
χώρα θα πρέπει να διατηρήσει υψηλά (και µάλλον ανέφικτα) πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 2%
µέχρι το 2060.
Βεβαίως, όπως σηµειώνει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, µπορεί να διευρυνθεί ο λεγόµενος
«δηµοσιονοµικός χώρος», ουσιαστικά δηλαδή να χαλαρώσει η περιοριστική πολιτική προσαρµογής, αν
αναθεωρηθούν οι δεσµεύσεις για πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά αυτό δεν είναι διόλου βέβαιο.
Τέλος, η πλήρης έξοδος στις αγορές, αν επιτευχθεί, θα έχει κόστος, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από
τη στάση του ΔΝΤ (αν δηλαδή θα συµµετάσχει ως τότε στο ελληνικό πρόγραµµα ή αν θα αποχωρήσει
χωρίς θόρυβο) και των ευρωπαϊκών «θεσµών» (µέσω κυρίως της ελάφρυνσης στην εξυπηρέτηση του
χρέους).
Staff level συµφωνία
Προς το παρόν, οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην κυβέρνηση και στους δανειστές έχουν πλέον
καταλήξει σε συµφωνία σε staff level, και έτσι ανοίγει ο δρόµος για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε σχετική ανάλυση της Eurasia
Group, υπάρχει συµφωνία µεταξύ της τρόικας και της κυβέρνησης σχετικά µε τα µέτρα που θα πρέπει να
εφαρµόσει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του προγράµµατος (περίπου το 30% των 110 προηγούµενων
ενεργειών έχουν ολοκληρωθεί, 82 προαπαιτούµενα-κλειδιά θα χρειαστεί να εφαρµοστούν στην επόµενη
αξιολόγηση τον Μάιο και τον Ιούνιο).
Η συµφωνία της κυβέρνησης σχετικά µε αυτό το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο καθιστά πιο πιθανό ότι το
Eurogroup θα δώσει το πράσινο φως για την επόµενη δόση του ESM στις 22 Ιανουαρίου, µε την εκταµίευση
να είναι πιθανή στις αρχές Φεβρουαρίου. Το ποσό θα ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. ευρώ.
Με βάση πάντα την ανάλυση της Eurasia Group, η κυβέρνηση µε το να επιταχύνει την αξιολόγηση
υπολογίζει ότι αυτό θα διευκολύνει µια καθαρή έξοδο για δύο λόγους.
Πρώτον, µια επιτυχηµένη αξιολόγηση θα στείλει ένα θετικό µήνυµα στις κεφαλαιαγορές και θα επιτρέψει
στην κυβέρνηση να συγκεντρώσει περισσότερα χρήµατα για να δηµιουργήσει ένα µεγαλύτερο cash buffer
µέχρι το επόµενο Αύγουστο.
Δεύτερον, θα δηµιουργήσει ένα πιο θετικό πολιτικό περιβάλλον –στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν σύνθετες
συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και την επόµενη ηµέρα της Ελλάδας µετά το τέλος του
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προγράµµατος– αυξάνοντας την πιθανότητα καλύτερου αποτελέσµατος και για τα δύο.
Ωστόσο, η πορεία αυτή έχει αρκετές δυσκολίες να αντιµετωπίσει. Κατ’ αρχάς, εξακολουθούν να υπάρχουν
πολλές εκκρεµότητες σε θέµατα που θα καθορίσουν τελικά τις επιδόσεις ανεξαρτήτως στόχων και
προσδοκιών.
Δεν έχει αποκατασταθεί ακόµη η εµπιστοσύνη της οικονοµίας από την οποία εξαρτώνται οι πραγµατικά
παραγωγικές επενδύσεις. Η ικανότητα του τραπεζικού συστήµατος να χρηµατοδοτεί παραγωγικές
επενδύσεις στην οικονοµία εξακολουθεί να περιορίζεται από τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
Ορισµένες µεταρρυθµίσεις υλοποιούνται, αλλά γενικά διαπιστώνεταιβραδύτητα. Επιπλέον, κρίσιµες
αποφάσεις έχουν µετατεθεί για το 2018. Από τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις ως τότε θα εξαρτηθεί αν θα
χρειασθούν νέα µέτρα το 2018 και αν θα ενεργοποιηθούν νωρίτερα τα προβλεπόµενα για το 2019 -2020
µέτρα.
Είναι ενδεικτικά, έξαλλου, τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οµάδα των
θεσµών, Ντέκλαν Κοστέλο, στο 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Στην ουσία προειδοποίησε ότι ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι µακρύς και ότι σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνικής οικονοµίας θα ολοκληρωθεί µε την
προβλεπόµενη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.
Κατά τους δανειστές, µια βιώσιµη οικονοµική ανάκαµψη θα χρειαστεί τη διατήρηση της εφαρµογής των
δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµα χρόνια, σε τοµείς όπως το φορολογικό σύστηµα, στα µέτρα που
καθιστούν την Ελλάδα έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό και στις ενέργειες για τον εκσυγχρονισµό
της δηµόσιας διοίκησης.
Ανάκαµψη, κακή εικόνα των επενδύσεων αλλά και κίνδυνοι εντός κι εκτός συνόρων
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε ότι η οικονοµία αρχίζει τελικά να ανακάµπτει από την
κατάρρευσή της – το ΑΕΠ αυξήθηκε για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο, σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη περίοδο
σταθερής ανάπτυξης από το 2006. Η βελτίωση οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στο καθαρό εµπόριο, ιδιαίτερα
στον τουρισµό. Αλλά, σύµφωνα µε σχετική ανάλυση της Capital Economics η εγχώρια οικονοµία παραµένει
πολύ αδύναµη. Και η εικόνα των επενδύσεων είναι πολύ κακή. Στο γ’ τρίµηνο οι επενδύσεις ήταν 70%
χαµηλότερες από το 2007.
Σχετικά µε τη συρρίκνωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 8,5% ετησίως στο γ’ τρίµηνο
καταλυτικό ρόλο διαδραµάτισε η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
που παρατηρήθηκε στο 3ο τρίµηνο του 2017 (υστέρηση εκταµιεύσεων της τάξης του 1,1% του τριµηνιαίου
ΑΕΠ συγκριτικά µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016), που αντιστοιχεί σε µείωση 10% των συνολικών
επενδύσεων στο συγκεκριµένο τρίµηνο.
Από κει και πέρα, η δηµοσιονοµική πρόοδος ήταν εντυπωσιακή, καθώς το πρωτογενές πλεόνασµα του
προϋπολογισµού το 2016 ξεπέρασε κατά πολύ το στόχο που είχε τεθεί στο πρόγραµµα διάσωσης. Ωστόσο, η
Ελλάδα εξακολουθεί να πρέπει να διατηρήσει µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα τα επόµενα χρόνια,
γεγονός που θα απαιτήσει περαιτέρω σηµαντικά µέτρα λιτότητας.
Μακροπρόθεσµα τώρα, η επιτυχής έξοδος της Ελλάδας από την κρίση θα εξαρτηθεί από τρεις κρίσιµους
παράγοντες: τη συνεχιζόµενη δέσµευση για δηµοσιονοµική σύνεση και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε
συνεργασία µε την Ε.Ε., την οµαλοποίηση του τραπεζικού τοµέα µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και την χαλάρωση των capital controls, και την πολιτική σταθερότητα σε
συνδυασµό µε µια σταθερή στάση δηµοσιονοµικής πολιτικής, τα οποία θα προωθήσουν την περαιτέρω
ανάκαµψη της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη
λοιπόν και τους τυχόν κινδύνους που µπορεί να συµπιέσουν προς τα κάτω τις οικονοµικές επιδόσεις εντός
του 2017, το 2018 και µετά.
Σε αυτούς τους κινδύνους περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων το ενδεχόµενο µη επίτευξης πρωτογενών
πλεονασµάτων 3,5% του ΑΕΠ το 2018 (και µετά ως το 2022, η κατάσταση των τραπεζών («κόκκινα
δάνεια»), οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, ο κίνδυνος µη επίτευξης των εισπρακτικών στόχων από τη φορολογία
λόγω των υψηλών φορολογικών συντελεστών. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν εσωτερικές και εξωτερικές αιτίες.
Στις εσωτερικές πηγές κινδύνων µπορούµε να αναφέρουµε, µεταξύ άλλων, την πιθανή µεταρρυθµιστική
κόπωση και καθυστέρηση στην εφαρµογή κρίσιµων παρεµβάσεων και άλλα πιεστικά προβλήµατα που
ενδεχοµένως προκύψουν αυξάνοντας το συστηµικό κίνδυνο στην ελληνική οικονοµία (άρα και τους όρους
δανεισµού), κ.ά.
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Υπάρχουν καθυστερήσεις σε σειρά δοµικών αλλαγών µε εµφανέστερες τις τριβές γύρω από τις
ιδιωτικοποιήσεις, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, τη Δηµόσια Διοίκηση το ρυθµιστικό σύστηµα των αγορών
υπηρεσιών και εργασίας.
Η ενισχυµένη εποπτεία και το χρέος
Σύµφωνα µε τις αναλύσεις που έχουν δει τελευταία το φως της δηµοσιότητας, η ενισχυµένη εποπτεία
παραµένει το πιο πιθανό πλαίσιο µετά το πρόγραµµα, για την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, το καρώτο για
µεταρρυθµίσεις θα είναι η συνεχιζόµενη ελάφρυνση του χρέους, παρόλο που ο τελικός σχεδιασµός θα
εξαρτηθεί από τις συζητήσεις για το χρέος το επόµενο έτος.
Η Ε.Ε. δήλωσε ότι η ελάφρυνση του χρέους θα συζητηθεί µετά την τέταρτη και τελική αξιολόγηση του
τρίτου προγράµµατος διάσωσης, πιθανότατα στο δεύτερο εξάµηνο του 2018. Αλλά έχουν συµφωνήσει µόνο
ότι µπορούν να παραχωρηθούν πρόσθετες επιµηκύνσεις ή ελαφρύνσεις τόκων, εάν χρειαστεί.
Μια τελική απόφαση για το πλαίσιο µετά το πρόγραµµα θα γίνει επίσης αργότερα το επόµενο έτος και θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές όσο πλησιάζει ο Αύγουστος.
Η εντυπωσιακή δηµοσιονοµική της εξυγίανση πέρυσι, οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες και η µέτρια
οικονοµική ανάκαµψη της επέτρεψαν να έχει κάποια πρόσβαση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και η
απόδοση των 10ετών οµολόγων µειώθηκε κάτω από 5% για πρώτη φορά από το 2009.
Επίσης, τα επόµενα δύο χρόνια, οι µεσοπρόθεσµες ανάγκες χρηµατοδότησης είναι µέτριες και θα
µπορούσαν σε µεγάλο βαθµό να καλυφθούν από το cash buffer που έχει ήδη συγκεντρωθεί. Αλλά η έξοδος
δεν θα είναι «καθαρή».
Το γεγονός ότι οι πιστωτές της Ε.Ε. εξακολουθούν να κατέχουν το 80% του χρέους της Ελλάδας σηµαίνει
ότι θα επιµένουν στη συνέχιση της λιτότητας και των µεταρρυθµίσεων, προσπαθώντας να
µεγιστοποιήσουν την πιθανότητα να πάρουν πίσω αυτά που δάνεισαν. Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο της
Deutsche Bank, η πλειοψηφία των κρίσιµων αποφάσεων είναι πιθανό να λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2018.
Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που συνδέονται µε την έξοδο της Ελλάδα.
Πρώτον, οι ρυθµίσεις χρηµατοδότησης µετά το πρόγραµµα. Δεδοµένων των πολύ χαµηλών αναγκών και
τους πολιτικούς στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι εξαιρετικά απίθανο να συµφωνηθεί ένα νέο
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη δυνατότητα «καθαρής» ή «υποβοηθούµενης» εξόδου. Το πρώτο θα
συνεπαγόταν τη λήξη του προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018 χωρίς χρηµατοδότηση. Η «ήπια»
παρακολούθηση θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του µετά-το-πρόγραµµα ελέγχου του ESM.
Μια «υποβοηθούµενη» έξοδος θα προσφέρει στην Ελλάδα προληπτική χρηµατοδότηση µέσω µιας
πιστωτικής γραµµής του ESM. Αυτό θα απαιτούσε την υπογραφή ενός νέου µνηµονίου µεταξύ Ελλάδας και
Ευρωπαίων που θα περιελάµβανε όρους πολιτικής.
Πριν από την έξοδο, θα πρέπει να ληφθούν σηµαντικές αποφάσεις τόσο σχετικά µε τη δηµοσιονοµική
πολιτική όσο και την ελάφρυνση του χρέους. Σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πολιτική, η κυβέρνηση έχει
δεσµευτεί ήδη σε µεγάλες περικοπές στις συντάξεις και αύξηση της φορολογίας για το 2019 και το 2020
αντίστοιχα (2% του ΑΕΠ).
Μια «έξοδος συνεργασίας», την οποία περιγράφει στην ανάλυση της η Deutsche Bank, θα περιλαµβάνει
αµοιβαία συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας µετά τον Αύγουστο
του 2018. Η ελληνική πλευρά είναι πιθανό να απαιτήσει µια έξοδο που αποφεύγει όρους πολιτικής µέσω
ενός νέου µνηµονίου (δηλαδή χωρίς πιστωτική γραµµή ESM).
Οι Ευρωπαίοι είναι πιθανό να απαιτήσουν τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αν και µε
µεγαλύτερο περιθώριο ελιγµών που προβλέπεται σήµερα στο πλαίσιο του προγράµµατος που έχει εγκριθεί
από το ΔΝΤ.
Ελλείψει πιστωτικής γραµµής ESM, η παροχή µέτριων και σταδιακών µέτρων ελάφρυνσης του χρέους, µε
τον όρο ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, και που θα εξαρτώνται από την
ανάπτυξη, είναι πιθανό να παρέχουν τον µηχανισµό-κλείδι για το µεσοπρόθεσµο διάστηµα.
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που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
σχόλια
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Πώς βλέπουν οι ΗΠΑ το ενεργειακό µέλλον της Ελλάδας;
Γράφει ο Αριστείδης Ζευγίτης.

Τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Ελλάδα ως ενεργειακός κόµβος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
υπογράµµισε ο Αµερικανός πρέσβης στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάϊατ κατά την οµιλία του στο «19ο Ετήσιο
Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link. Ο κ. Πάϊατ παρουσίασε τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που
ανοίγονται στην Ελλάδα για τις αµερικανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας
προσπαθώντας µάλιστα να αναδείξει τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις που λαµβάνει ο ζωτικής
σηµασίας τοµέας της ενέργειας.
Ειδικότερα, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο της οµιλίας του ήταν η αναφορά ότι οι αµερικανικές
επενδύσεις δεν πρέπει να κινούνται αποκλειστικά µε κίνητρο το κέρδος, αλλά να λαµβάνουν υπόψη τους
και ευρύτερα θέµατα όπως αυτό της ενεργειακής ασφάλειας.
«Θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους Ευρωπαίους
εταίρους µας για να αναζητήσουµε ευκαιρίες που δεν είναι µόνο καλές επιχειρηµατικά, αλλά προωθούν
και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την κοινή µας ασφάλεια και ευηµερία».
Η συγκεκριµένη τοποθέτηση καταδεικνύει πως οι ΗΠΑ αποδίδουν και µια γεωπολιτική διάσταση στις
επενδύσεις ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς πιστεύουν πως η χώρα µπορεί να εξελιχθεί σε κόµβο που θα
προµηθεύει ενέργεια στην Ευρώπη από διαφορετικές χώρες και έτσι να συµβάλει στην ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας των σύµµαχων της Αµερικής µέσω της απαγκίστρωσης από το ενεργειακό
µονοπώλιο της Ρωσίας.
Τέλος, ο κ. Πάϊατ τόνισε το στρατηγικό µήνυµα της απόφασης να αρχίσει η Ελλάδα να εισάγει LNG από τις
ΗΠΑ, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στο Σικάγο και την Ουάσινγκτον, ενώ
αναφέρθηκε και σε όλο τα φάσµα του αµερικανικού ενδιαφέροντος για την ενέργεια στην Ελλάδα.
«Έχουµε ήδη δει επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ να τα πηγαίνουν καλά στον ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Η
GE Energy έχει εκφράσει την εµπιστοσύνη της στην αγορά αιολικής ενέργειας, την οποία βλέπει να
επεκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλα ενεργειακά έργα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή λιγνίτη, είτε την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν δισεκατοµµύρια δολάρια σε
άµεσες ξένες επενδύσεις και να δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας».
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Σε σταυροδρόµι σοβαρών προκλήσεων οι τράπεζες

Τα stress tests που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον ερχόµενο Φεβρουάριο θεωρούν ως
το µεγαλύτερο «στοίχηµα» που...
καλούνται να κερδίσουν οι Έλληνες τραπεζίτες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα υπάρξουν
«δυσάρεστες εκπλήξεις» και «συστηµικές διαταραχές» από αυτά. Και αυτό γιατί η εικόνα που
διαµορφώνεται σήµερα στον κλάδο δείχνει να βελτιώνεται σηµαντικά. Οι τράπεζες επιστρέφουν σε
οργανική κερδοφορία, οι καταθέσεις επανέρχονται σταδιακά αλλά σταθερά και οι στόχοι που έχουν τεθεί
για την µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων φαίνεται να επιτυγχάνονται, δηµιουργώντας ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για τις εγχώριες συστηµικές τράπεζες.
Όλα αυτά προέκυψαν από τις οµιλίες των ελλήνων τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη, στο οποίο παρευρέθηκαν και διεθνείς fund managers, που έχουν σηµαντική παρουσία στον ελληνικό
τραπεζικό και επιχειρηµατικό χάρτη. Ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ν.
Καραµούζης υπογράµµισε πως «το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι και
καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις.
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούµενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση
και οι τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία µετά από χρόνια σωρευτικών ζηµιών στα
πλαίσια µίας ανακάµπτουσας οικονοµίας» ανέφερε χαρακτηριστικά
«Ωστόσο», πρόσθεσε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
περιλαµβανοµένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2), η εφαρµογή των
οποίων µπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασµό µε τον
εντεινόµενο ανταγωνισµό από τις αγορές, τους µη-τραπεζικούς διαµεσολαβητές χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, τις µεταβολές των προτιµήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν
µεγάλου εύρους µετασχηµατισµό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηµατικό µοντέλο».Ο κ. Καραµούζης
αναφέρθηκε στην βελτιούµενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα
από τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα, τη σηµαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2 δισ. ευρώ
σε ετησιοποιηµένη βάση) η οποία αποτελεί σηµαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές µελλοντικές
προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία
ελαττώνονται σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς στόχους.
«Νιώθω σήµερα περισσότερο πεπεισµένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση
προσοµοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιµες, χωρίς συστηµικές διαταραχές, ιδίως
εάν δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στις τράπεζες να µειώσουν αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα»,
κατέληξε ο επικεφαλής της Eurobank.
ΜΕΓΑΛΟΥ
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Από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σε παρέµβαση
του στην ίδια εκδήλωση υπογράµµισε πως « οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά
επιταχυνόµενης εξοµάλυνσης, µε σηµαντική µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και σταθερή
επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται
περαιτέρω µέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισµού, ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούµενη,
µε τις τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να µειώνουν τη χρηµατοδότησή τους
µέσω Ευρωσυστήµατος».
Οι θετικές αυτές εξελίξεις επετεύχθησαν σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου λόγω της πολιτικής σταθερότητας,
της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων των νέων
διοικητικών οµάδων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
«Οι προκλήσεις παραµένουν, µε τη µορφή των επερχόµενων κανονιστικών ασκήσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληµατικών δανείων
παραµένουν υψηλά και το πρόγραµµα αποεπενδύσεων µη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε
κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της οικονοµίας,
είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σηµείο από την έναρξη της κρίσης», συµπλήρωσε.
Για ορατά σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας έκανε λόγο στο συνέδριο της Capital Link o
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, «Για τις τράπεζες, η επιστροφή
στην κανονικότητα σηµατοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων µέσω πιστωτικής επέκτασης
και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιµάκωση των προβλέψεων», ανέφερε. Σύµφωνα µε τον κ.
Φραγκιαδάκη «το τραπεζικό σύστηµα έχει διανύσει µια πορεία ανάκαµψης και σταθεροποίησης. Η
επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την
επιτυχηµένη πορεία του κλάδου έως τώρα».
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Να ξεπηδήσει κάποιος τιµωρός απ’ τα κόκκαλα βγαλµένος των Ελλήνων τα
ιερά

Του Στέλιου Παπαθεµελή*
Υπάρχει ένας παλαιός µύθος που, αν και «αισωπίζει», δεν περιλαµβάνεται στο σώµα των µύθων του
µεγάλου µυθογράφου: Ο σκορπιός που ήθελε να µετακινηθεί στην απέναντι όχθη του ποταµιού, επειδή δεν
ήξερε κολύµπι, πρότεινε στον βάτραχο να τον µεταφέρει στη πλάτη του.
Στις εύλογες αντιρρήσεις του βατράχου ότι δεν µπορεί να το κάνει, αφού ο επίδοξος επιβάτης διαθέτει
δηλητηριώδες κεντρί, που ανά πάσα στιγµή µπορεί να το χρησιµοποιήσει, ο σκορπιός αντέτεινε µε όρκους
ότι αποκλείεται να αδικοπραγήσει, αφού σ’ αυτήν τη περίπτωση θα κινδύνευε και ο ίδιος να πνιγεί. Έτσι ο
βάτραχος ενέδωσε και απεδέχθη την µεταφορά.
Στο µέσο της διαδροµής ο σκορπιός δεν αυτοσυγκρατήθηκε και τσίµπησε τον ευεργέτη του. Καθώς
συµπνίγονταν αµφότεροι, ο βάτραχος πρόλαβε να ψελλίσει «γιατί το έκανες αυτό, αφού και εσύ θα
πνιγείς;». Και η απάντηση του δολοφόνου: «Το γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η φύση µου, ρε φίλε, να
συµπεριφέροµαι έτσι»!...
Είναι, φευ, στη «φύση» του τούρκου να ενεργεί βαρβαριστί. Πριν αλέκτορα φωνήσαι, άλλωστε, λύκοι,
γκρίζοι ή µαύροι δεν έχει σηµασία, λύκοι εισέβαλαν στην Αγιά Σοφιά για να «προσευχηθούν», ενώ
βουλευτές του ΑΚΡ ζήτησαν να µετατραπεί η Αγιά Σοφιά σε τζαµί… -Το έχουν κάνει ήδη για την Αγιά
Σοφιά της Τραπεζούντας και για άλλα ιστορικά προσκυνήµατα της Ορθοδοξίας.
Το 2017 διέπραξαν διπλάσιες παραβιάσεις του εναερίου χώρου µας και υπερτετραπλάσιες των χωρικών
µας υδάτων σε σχέση µε το 2016.
Η επίσκεψη του ανεπιθυµήτου δεν άλλαξε την συµπεριφορά του. Μάλλον τη χειροτέρεψε. Ο Γιλντιρίµ
µίλησε προχθές στην τουρκική Βουλή για “γκρίζες ζώνες”, πράγµα που επιβάλλει την κατακόρυφη
ενδυνάµωση της εθνικοαµυντικής µας θωράκισης και την παντί σθένει άµεση αποκατάσταση της
αεροναυτικής µας ισορροπίας.
Οι σηµερινές ηγεσίες µας, εκτός αν γίνει κάποιο θαύµα µεταστροφής τους, αδυνατούν να συλλάβουν το
υπερκατεπείγον ικανοποίησης αυτής της ανάγκης.
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Ο Ανώνυµος, συγγραφέας της «Ελληνικής Νοµαρχίας», αφιερώνει το έργο του στον Ρήγα Βελεστινλή µε
µία φράση του Βιργιλίου «exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor» που µεταγλωττίζει ο ίδιος αρχαιοελληνιστί
«αναφανήναι τις εκ των οστέων ηµών έκδικος»(=απ’ τα κόκκαλα βγαλµένος των Ελλήνων τα ιερά να
ξεπηδήσει κάποιος εκδικητής και τιµωρός). Γένοιτο!
Ο Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ διακωµώδησε προχθές την πραγµατική ελληνική θέση για το σκοπιανό «ονοµασία
χωρίς το Μακεδονία, ή παράγωγά του»-όχι την «επίσηµη», «Μακεδονία µε γεωγραφικό προσδιορισµό». Το
διέπραξε παρουσία του σκοπιανού πρωθυπουργού όπου ονόµασε τα Σκόπια «Μακεδονία»! Αµέσως όµως
µετά ξέσπασε σε ειρωνικά «γελάκια» για το κατόρθωµά του καταλήγοντας µε το ίδιο πάντοτε ένοχο ύφος
ότι έκανε … λάθος και εννοούσε…Σκόπια!
Θα βάλει κάποιος στη θέση του τον Λουξεβουργέζο, ή θα του στείλουµε ένα βαρέλι βαρύ ελληνικό κρασί;
Υπάρχει µια αδάπανη κινητικότητα του Ζάεφ για την ονοµασία εξαιτίας της σπουδής του να µπει στους
Ευρωατλαντικούς θεσµούς. Λέµε αδάπανη όσο ο κ. Κοτζιάς δεν ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε ονοµασία
τους δεν θα έχει τον όρο Μακεδονία.
Έβγαλαν από το «ψυγείο» και τον Νίµιτς, τρισαποτυχηµένο διαπραγµατευτή…
Επείγει το άµεσο ξεκαθάρισµα της δικής µας θέσης «Ονοµασία χωρίς το Μακεδονία ή παράγωγα». Το
περισσόν εκ του πονηρού.
Έχει τη σηµασία της η δήλωση του πρώτου σκοπιανού προέδρου Κύρο Γκληγκόροφ (6/3/1992). Την
επαναλαµβάνει και στα Αποµνηµονεύµατά του (σελ. 259). «Είµαστε Σλάβοι. Ήλθαµε εδώ τον 6ο µ.Χ. αιώνα
και δεν έχουµε καµιά σχέση µε τους αρχαίους Μακεδόνες». Με αυτή τη βάση µπορούµε να προχωρήσουµε.
Ο ηττηµένος και ολούθε παρητηµένος σήµερα Γκρουέφσκυ είχε απαγορεύσει την αναµετάδοσή της. Ήδη
όµως η µεγαλύτερης κυκλοφορίας σκοπιανή εφηµερίδα Vecer την ξαναέβαλε στην ιστοσελίδα της…
Ο επικεφαλής της Κοµισιόν στη διαπραγµατευτική οµάδα των δανειστών µας (=διεθνών τοκογλύφων)
Ντέκλαν Κοστέλο, από την Νέα Υόρκη αυτή τη φορά (συνέδριο Capital Link), εκτέλεσε εν ψυχρώ την όλη
περιρρέουσα ατµόσφαιρα προσδοκώµενης ευτυχίας που διαχέει η Κυβέρνηση. Μας προσγείωσε ανώµαλα
δηλώνοντας ότι: « ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων θα είναι µακρύς καθώς µια βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση (sic!) της εφαρµογής των δοµικών µεταρρυθµίσεων για πολλά ακόµη
χρόνια». Ξεχωρίζουµε: «διατήρηση» και «για πολλά ακόµη χρόνια»! Ζήσε µαύρε µου να φας τριφύλλι και
τον Αύγουστο σταφύλι.
Δεν µας χρειάζονταν βεβαίως ο Κοστέλο για την προσγείωση στην πραγµατικότητα. Την βιώνουµε: µισθοί,
συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια δεσµεύονται καθηµερινά για χρέη στο Δηµόσιο. 1.014.295 είναι οι πολίτες
που χρωστούν και αδυνατούν να πληρώσουν.
Στη κλασσική µας παράδοση υπάρχει βεβαίως ο «Προµηθεύς Δεσµώτης»-εκεί µας έχουν τώρα-αλλά η
κάθαρση επέρχεται µε τον «Προµηθέα Λυόµενο». Εκεί προσβλέπουµε…
Πρόεδρος Δηµοκρατικής Αναγέννησης
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Εως την Τρίτη
Α
υτό ανακοίνωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθµό Cosmos της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Πιτσιλής
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, µαζί µε την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, για τη συµµετοχή του στο διεθνές
ετήσιο συνέδριο Capital Link, µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαγράφονται στην ελληνική
οικονοµία.Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, όσοι υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς στα δύο αυτά
νησιά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ µαζί µε τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη ζηµιά
των ακινήτων τους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η επανεκκαθάριση των
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ των περιπτώσεων αυτών και όπου έχει καταβληθεί ο φόρος να επιστραφεί.Επίσης, ο Γ.
Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 και ότι εάν το κάνουν έως το τέλος του έτους, δεν θα τους
επιβληθεί πρόστιµο για την εκπρόθεσµη δήλωση.Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η
ενίσχυσης της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των φορολογικών αρχών και όσων επενδύουν στην Ελλάδα
είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Οι τράπεζεΒ βγαίνουν από τη στενωπό
Μήνυμα

προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο να μη επιμείνει

σε αδιέξοδες πρακτικές αλλά
να αφήσει τις ελληνικές τράπεζες
να προχωρήσουν σύμφωνα με τους
προγραμματισμούς τους έστειλαν οι
επικεφαλής των τριών εκ των τεσσάρων
συστημικών ελληνικών τραπεζών
κατά το συνέδριο της Capital
Link που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη
την περασμένη εβδομάδα
Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων
των Νίκου Καραμούζη Χρήστου
Μεγάλου και Λεωνίδα Φρα
γκιαδάκη ήταν ότι τα stress tests
θα ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα
και πως τα Κόκκινα Δάνεια μετά
τα τελευταία μέτρα άρχισαν ήδη να

εμφανίζουν τάσεις συρρίκνωσης

Σταθερή ανάκαμψη
Σύμφωνα και με τους τρείς η
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
η ποιότητα του ενεργητικού
οι συνθήκες ρευστότητας και η
κερδοφορία του κλάδου παρουσιάζουν
σημαντικά στοιχεία βελτίωσης
Επίσης τα σχέδια
κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες
έχουν επιστρέψει σε οργανική
κερδοφορία μετά από χρόνια
σωρευτικών ζημιών σε μία περίοδο
που και η ελληνική οικονομία
εμφανίζει σταθερή ανάκαμψη
Δεν θα υπάρξουν διαταραχές
ανέφερε ο Νίκος Καραμού
ζης πρόεδρος της Eurobank και
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και προσδιόρισε
το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν
να επιτευχθούν τα βέλτιστα
των αποτελεσμάτων Να δοθεί
ο απαραίτητος χρόνος στις τρά
αναδιάρθρωσης

Οι

ipsis aucrrnpiKés
I
θεωρούν ότι
τα σχέδια

αναδιάρθρωσα
κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση και
μετά από χρόνια

σωρευτικών ζημιών
έχουν επιστρέψει
σε οργανική
κερδοφορία

mm
χ
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Να δοθεί ο anaparnrtos
xpôvos oris τράπεζεβ
να μειώσουν τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα
κουνά καλύψουν την
όποια επίπτωση στην

Ο κεφαλαιακή tous θέση
μέσω εσωτερικά
δημιουργίας κεφαλαίων
και αποτελεσματικήε
διαχειριστή ενεργητικού
npôeôpos ins Ελληνικήε
Evaxsns Τραπεζών

πεζές να μειώσουν τα μη

εξυπηρετούμενα

ανοίγματα και να
την όποια επίπτωση στην
κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής
δημιουργίας κεφαλαίων
και αποτελεσματικής διαχείρισης
ενεργητικού
Κατά τον κ Καραμούζη δύο είναι
οι βασικές προκλήσεις για το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα Αυτές
που κληροδοτήθηκαν από την
πρωτοφανή κρίση όπως τα υψηλά
επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων και το πρόβλημα της
ρευστότητας και την επιστροφής
καταθέσεων που τελευταία παρουσιάζει
ικανοποιητική κινητικότητα
καλύψουν

Εππαχυνόμενη εξομάλυνση
Από την πλευρά του ο

διευθύνων

σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου
ότι οι ελληνικές τράπεζες
έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυ
νόμενης εξομάλυνσης με σημαντική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων και σταθερή
επαναφορά των καταθέσεων Η
κεφαλαιακή τους θέση προσέθεσε
είναι στιβαρή και ενισχύεται
επεσήμανε

περαιτέρω μέσω ενεργού διαχείρισης
των στοιχείων ισολογισμού
Τέλος ο CEO της Εθνικής Τράπεζας
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης
εκτίμησε ότι η επίτευξη σταθερής
κερδοφορίας η συνεχής βελτίωση
της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
και η πρόσβαση των
τραπεζών στις διεθνείς
αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα
αλλά και αρκετά που επιβεβαιώνουν
την επιτυχημένη πορεία του
κλάδου και αυξάνουν τις προσδοκίες
για το μέλλον
ελληνικών
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κ Τσακαλώτος

στη Γουόλ Στριτ
Τον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

από λίγες ήμερες ο

Ευκλείδης

Τσακαλώτος βρέθηκε
στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης Νωρίτερα είχε

Πριν

συναντήσει Αμερικανούς και
άλλους επιχειρηματίες fund

managers

και γενικά ανθρώπους
των αγορών και μίλησε στο ετήσιο
συνέδριο του Capital Link
για επενδύσεις στην Ελλάδα
Στο εσωτερικό δέχθηκε κριτική
από στελέχη των δύο
κομμάτων της αντιπολίτευσης
τη Νέα Δημοκρατία
και το Κίνημα Αλλαγής γιατί
τη Μέκκα του
και έδειξε να συμβιώνει
μεγαλύτερων

επισκέφθηκε

καπιταλισμού

αρμονικά με τους εκπροσώπους
του μεγάλου μεγαλύτερο
δεν γίνεται
κεφαλαίου
Η

κριτική από τα αριστερά

είναι αναμενόμενη και δικαιολογημένη
από τα κόμματα που
βρίσκονται στο άλλο άκρο του

πολιτικού φάσματος Το ΚΚΕ η
Πλεύση Ελευθερίας η Λάικό Ενότητα
ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν κάθε
λόγο να αναδεικνύουν την
και μετάλλαξη του ΣΥ
ΡΙΖΑ και μέσα από το δικό τους
να
πρίσμα
καταγγέλλουν την
προδοσία των αρχών της
από τον Αλέξη Τσίπρα
Τα κόμματα του Κέντρου και
της Κεντροδεξιάς θα έπρεπε να
ανακολουθία

Αριστεράς

τρέξει καλύτερα την ιδιωτική
οικονομία που είναι η ατμομηχανή
της ανάπτυξης γιατί την
ξέρει και την πιστεύει Να
συχνά σε πείσμα ακόμη
και στελεχών των θεσμών
ότι υψηλή φορολογία και εισφορές
ενισχύουν τη φοροδιαφυγή
τη φοροαποφυγή και σπρώχνουν
επιχειρήσεις να μεταφέρουν
αλλού την έδρα τους ενώ
διώχνουν και πολλούς μισθωτούς
κυρίως τους καλύτερους
που πηγαίνουν στο εξωτερικό
καθώς δεν μπορούν να βλέπουν
το 70 του συνολικού ποσού
που τους καταβάλλει ο εργοδότης
να καταλήγει σε ασφαλι
αναδεικνύει

Υπάρχει ευρύς χώρος

για εμπεριστατωμένη
και με πειστικό τρόπο
κριτική από τη φιλελεύθερη
σκοπιά
στικές εισφορές φόρους και
αλληλεγγύης
Οι επενδυτές θέλουν σταθερότητα
εισφορά

πολιτικό και φορολογικό
και περιορισμό της κρατικός
Η ανάπτυξη θα έρθει
γραφειοκρατίας

την ιδιωτική και υγιή
επιχειρηματικότητα όχι την
από

κρατικοδίαιτη

καλωσορίζουν την αποδοχή από

Αλλά για να λειτουργήσει
αυτή και να δημιουργηθούν

τον ΣΥΡΙΖΑ του συστήματος με
όλες του τις αδυναμίες και
να καταγγέλλουν
τις αυταπάτες την ανικανότητα
και άλλες αδυναμίες και είναι
πολλές και από εκεί και πέρα να
επιχειρηματολογούν και να εξηγούν
γιατί αυτοί θα είναι πιο
στη διαχείρισή του
Το αφήγημα ιδιαίτερα της
Ν.Δ του κατεξοχήν υπερμάχου
του φιλελευθερισμού έπρεπε
να είναι ότι ως κυβέρνηση θα

θέσεις εργασίας καλύτερη
βιώσιμη και πιο παραγωγική λύση
από ό,τι τα επιδόματα χρειάζονται
κίνητρα Η αύξηση των
φόρων πέραν ενός ορίου όχι μόνο
δεν αυξάνει τα έσοδα αλλά
αντικίνητρα για να
κάποιος να εργάζεται
να παράγει να καινοτομεί
Υπάρχει πολύς χώρος για
και με πειστικό
τρόπο κριτική από τη φιλελεύθερη
σκοπιά

διαστρεβλώσεις

αποτελεσματικοί

δημιουργεί

σταματήσει

εμπεριστατωμένη

Μία φωτογραφία στην οποία αποδόθηκε εν θερμώ ιστορική
0 Ευκλείδης Τσακαλώτος κέντρο εξέχων στέλεχος μιας

διάσταση

κυβέρνησης

πολλών δηλώσεων μετανοίας από τα αρχικώς υπεσχημέ
να της πλαισιωμένος και από μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Πολλοί από τους συνοδοιπόρους του
υπουργού έβγαλαν ιδεολογικά εξανθήματα για την ανίερη πράξη
του Σύντροφοι χωρίς επενδύσεις Αριστερά δεν στέκει
σε ελεύθερη
μετάφραση η απάντηση
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Piraeus Bank CEO Christos Megalou: ‘Greece is Heading Towards Normality’
“The banking sector in Greece is at its best since the crisis started in 2009-2010,” Christos Megalou, CEO of Piraeus
Bank, said in an exclusive interview to the Greek Reporter.
Speaking in New York to Anastasios Papapostolou, the chief of the biggest bank in Greece, said that “Greece is
heading towards normality.”
In 2018 the GDP will be growing, exports have increased significantly and we expect an improvement in consumer
confidence.
“As a result you have the feeling that we are most likely at the bottom of the cycle and on the way up,” Megalou said.
Speaking to the Greek Reporter at the sidelines of the Capital Link Forum that took place in New York on Monday
December 11, the chief of Piraeus Bank predicted that capital controls, imposed in 2015, will be lifted soon.
“As confidence returns to the markets, a lot more of this easing will take place. 2018 is going to be a crucial year…I
expect that capital controls will be lifted,” he said.
Investments, an absolute must
Megalou noted that reforms have been implemented in the last few years, and the current government has
implemented legislative measures that boosted those reforms.
However, he added, a lot needs to be done in the area of foreign direct investment, which is an “absolute must for
Greece to get faster out of the crisis.”
Piraeus Bank acts as a facilitator for foreign direct investment. “We employ all weapons in our disposal to implement
those investments as soon as possible.
“Speed for Greece is of the essence, complacency is a big problem and we believe that action should be taken to get
Greece out of the crisis,” Megalou said.
A revamped Piraeus Bank
Piraeus Bank has implemented changes to face the challenges stemming out of the crisis in Greece.
“A key development in Piraeus, which is still ongoing, is the strengthening of corporate governance,” said Megalou.
A totally new Board has been created, with prominent bankers from all around the world. New senior managers have
come in to the Bank, with experience working outside Greece.
“It is a new Piraeus, a revamped Piraeus,” he stressed.
The Piraeus chief said that the most important challenge for Greek banks is to address the mountain of nonperforming loans (NPLs).
“This is the most important task for me as a CEO of the biggest bank in Greece to clean up the exposure to NPLs…I
am absolutely committed to doing that in the next couple of years.”
China and Greek real estate
Megalou spoke of the importance of Chinese investments in Greece, and in particular the Cosco project at the
Piraeus port.
He also noted that there is growing interest of Chinese citizens investing in Greek real estate.
Piraeus Bank has launched an auction portal, www.properties4sale.gr, where citizens from all over the world are able
to bid and acquire Greek property.
“It is a very successful initiative and it is already yielding very good results,” the Piraeus Bank chief said.
“Being able to invest in Greece is a great opportunity given the low evaluations for both commercial and residential
real estate.”
Megalou added that the Bank has already financed some of the acquisitions that came through the portal.
“We are providing up to 70% of financing,” he noted.
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Οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας

Οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Καθώς από το κλείσιμο του καναλιού του Σουέζ το 1967 η ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας μας παίζει
κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια ναυτιλιακή σκακιέρα,
μια και ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου και το 50% της ΕΕ σε
όρους χωρητικότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις στελεχών του κλάδου για την πορεία της εν
λόγω αγοράς στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Για τον Φώτη Γιαννακουλή, Executive Director, Research της Morgan Stanley, υπάρχει γενική ομοφωνία ότι η
αγορά θα κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Σημείωσε όμως πως αυτό που φαίνεται να ανησυχεί
τους επενδυτές είναι το τι πρόκειται να συμβεί μακροπρόθεσμα, καθώς όλοι οι βασικοί τομείς της
ναυτιλίας εξακολουθούν να παραμένουν εξαιρετικά άστατοι. Οπως είπε, το μεγάλο ερώτημα που
απασχολεί τους επενδυτές είναι σε τι επίπεδα θα κινηθεί µακροπρόθεσµα η ζήτηση και αν, για παράδειγµα,
θα υπάρχει ζήτηση για τάνκερ όχι τώρα αλλά σε δέκα χρόνια.
Ο κ. Robert Burke, CEO της Ridgebury Tankers, εκτίμησε πως η αγορά της ναυτιλίας θα ακολουθήσει θετική
τροχιά, λέγοντας ότι ο στόλος αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5% την επόμενη χρονιά και η ζήτηση κατά
4%. Οπως εξήγησε, αυτό θα συμβεί εξαιτίας μιας σειράς αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Κίνα και θα
οδηγήσουν στην αύξηση της εισαγωγής πρώτων υλών όπως το ατσάλι. Ειδικότερα, είπε πως η οικονομική
πρωτοβουλία «Ο Δρόμος του Μεταξιού» θα αυξήσει τη ζήτηση σε ατσάλι, την ίδια ώρα που η Κίνα κλείνει
τα δικά της εργοστάσια παραγωγής και στρέφεται προς τις εισαγωγές. Τέλος, σημείωσε πως το ίδιο
συμβαίνει και με τον άνθρακα, καθώς η Κίνα έχει ξεκινήσει να κλείνει τα ανθρακωρυχεία και να εισάγει
καλύτερης ποιότητας άνθρακα από το εξωτερικό.
Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν συνεχώς τη λειτουργία της αγοράς στη ναυτιλία, ανέφερε ο Νικόλας
Νοτιάς, CEO της SteelShips. Η ύφεση της περασμένης χρονιάς οφειλόταν στο γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη
προσφορά πλοίων την ώρα που η ζήτηση κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο σημείωσε ότι είναι
αισιόδοξος για το μέλλον και ότι το 2018 θα είναι μια υποσχόμενη χρονιά, καθώς ο περιορισμός των
γραφειοκρατικών ρυθμίσεων αναμένεται να διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς. Από την άλλη πλευρά,
παρά τα θετικά σηµάδια, καθώς πολλά ακόµη δηµιουργούν ανησυχία, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασµός.
Ο Χάρης Κοσμάτος, Head of Strategy & Business Development της Tsakos Energy Navigation, εξέφρασε την
αισιοδοξία του για την ανάκαμψη της ναυτιλίας και εκτίμησε ότι το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά και ότι
η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά λόγω της ζήτησης, η οποία σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις θα κινηθεί σε αυξηµένα επίπεδα.
Από την πλευρά του ο Hamish Norton, πρόεδρος της Star Bulk Carriers, αναμένει η ανάπτυξη της αγοράς
χύδην ξηρού φορτίου να μην υπερβεί το 2,5% κατά τη διάρκεια του 2018. Είμαστε γενικά θετικοί για την
αγορά τουλάχιστον για τα επόµενα δύο χρόνια, ανέφερε.
Για τον Τάσο Ασλίδη, Chief Financial Officer της Euroseas Ltd, η ναυτιλία είναι ένας τομέας με επιτυχή και
σημαντική ελληνική παρουσία που αντανακλά θετικά στην Ελλάδα, ενώ, όπως ανέφερε, μπορεί και πρέπει
να γίνει παράδειγμα για την Ελλάδα για να υιοθετήσει ένα αξιόπιστο επενδυτικό, οικονομικό και δικαστικό
πλαίσιο που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα και οδηγεί στην ανάπτυξη της
οικονοµίας και της κοινωνίας της.
Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα, ο Πάνος Ξενοκώστας, ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Technologies Inc.,
παρουσίασε το πλάνο αναδιοργάνωσης και Αναγέννησης του Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού Τομέα
μέσα από την επικείμενη εξαγορά του Ιστορικού Ναυπηγείου της Σύρου. Ανέδειξε τις προκλήσεις, το πλάνο
ανάπτυξης των επόμενων ετών, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγει η εταιρεία του σε έναν
ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο, αξιοποιώντας στρατηγικές υποδομές σε μια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο.
Η συμβολή της αμερικανικής εταιρείας στη διάσωση ενός ιστορικού ναυπηγείου θα δώσει δυνατότητες
αξιοποίησης τεχνογνωσίας πλέον των 100 ετών, ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ανέφερε, σημειώνοντας πως αποτελεί μια επένδυση με
γεωπολιτικό αντίκτυπο, αλλά και μια επιχειρηματική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα σε έναν κλάδο
ριζικά.
«Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει, παρά την κρίση που γνώρισε ο κλάδος, στην παγκόσμια
πρωτοπορία, ενώ οι έλληνες εφοπλιστές, παρά την κρίση, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγοραπωλησίες
πλοίων» αναφέρει ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capital Link, η οποία
συνεργάζεται με αρκετές ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια
του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Για τον ίδιο, μετά την κρίση εμφανίζονται σημάδια ανάκαμψης ιδίως
στην αγορά του ξηρού χύδην φορτίου, στα δεξαμενόπλοια παρατηρείται σταθεροποίηση, ενώ στα
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containers η αναδιάρθρωση συνεχίζεται. Εξάλλου, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, μετά την
«Τέλεια καταιγίδα» («Perfect Storm») που βίωσε η ναυλαγορά, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο
θεμελιώδεις μεταβλητές που καθόρισαν την πορεία της, την αυξημένη προσφορά τονάζ - σωρευτικά από
προηγούμενα χρόνια - και την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και του εμπορίου που ακολούθησε
την κρίση του 2008, δημιουργούνται και ευκαιρίες που εμφανίζονται σαν ένα ουράνιο τόξο ύστερα από μια
καταιγίδα.
Πηγή:tovima.gr
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Ποιες είναι οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Για τον Φώτη Γιαννακουλή, Executive Director, Research της Morgan Stanley, υπάρχει γενική οµοφωνία ότι η
αγορά θα κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Σηµείωσε όµως πως αυτό που φαίνεται να ανησυχεί
τους επενδυτές είναι το τι πρόκειται να συµβεί µακροπρόθεσµα, καθώς όλοι οι βασικοί τοµείς της
ναυτιλίας εξακολουθούν να παραµένουν εξαιρετικά άστατοι. Οπως είπε, το µεγάλο ερώτηµα που
απασχολεί τους επενδυτές είναι σε τι επίπεδα θα κινηθεί µακροπρόθεσµα η ζήτηση και αν, για παράδειγµα,
θα υπάρχει ζήτηση για τάνκερ όχι τώρα αλλά σε δέκα χρόνια.
Ο κ. Robert Burke, CEO της Ridgebury Tankers, εκτίµησε πως η αγορά της ναυτιλίας θα ακολουθήσει θετική
τροχιά, λέγοντας ότι ο στόλος αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% την επόµενη χρονιά και η ζήτηση κατά
4%. Οπως εξήγησε, αυτό θα συµβεί εξαιτίας µιας σειράς αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στην Κίνα και θα
οδηγήσουν στην αύξηση της εισαγωγής πρώτων υλών όπως το ατσάλι. Ειδικότερα, είπε πως η οικονοµική
πρωτοβουλία «Ο Δρόµος του Μεταξιού» θα αυξήσει τη ζήτηση σε ατσάλι, την ίδια ώρα που η Κίνα κλείνει
τα δικά της εργοστάσια παραγωγής και στρέφεται προς τις εισαγωγές. Τέλος, σηµείωσε πως το ίδιο
συµβαίνει και µε τον άνθρακα, καθώς η Κίνα έχει ξεκινήσει να κλείνει τα ανθρακωρυχεία και να εισάγει
καλύτερης ποιότητας άνθρακα από το εξωτερικό.
Διάφοροι παράγοντες, όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ, επηρεάζουν συνεχώς τη λειτουργία της αγοράς στη
ναυτιλία, ανέφερε ο Νικόλας Νοτιάς, CEO της SteelShips. Η ύφεση της περασµένης χρονιάς οφειλόταν στο
γεγονός ότι υπήρχε µεγάλη προσφορά πλοίων την ώρα που η ζήτηση κινούνταν σε χαµηλά επίπεδα.
Ωστόσο σηµείωσε ότι είναι αισιόδοξος για το µέλλον και ότι το 2018 θα είναι µια υποσχόµενη χρονιά,
καθώς ο περιορισµός των γραφειοκρατικών ρυθµίσεων αναµένεται να διευκολύνει τη λειτουργία της
αγοράς. Από την άλλη πλευρά, παρά τα θετικά σηµάδια, καθώς πολλά ακόµη δηµιουργούν ανησυχία, δεν
πρέπει να υπάρχει εφησυχασµός.
Ο Χάρης Κοσµάτος, Head of Strategy & Business Development της Tsakos Energy Navigation, εξέφρασε την
αισιοδοξία του για την ανάκαµψη της ναυτιλίας και εκτίµησε ότι το 2018 θα είναι µια καλή χρονιά και ότι
η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά λόγω της ζήτησης, η οποία σύµφωνα µε όλες τις
ενδείξεις θα κινηθεί σε αυξηµένα επίπεδα.
Από την πλευρά του ο Hamish Norton, πρόεδρος της Star Bulk Carriers, αναµένει η ανάπτυξη της αγοράς
χύδην ξηρού φορτίου να µην υπερβεί το 2,5% κατά τη διάρκεια του 2018. Είµαστε γενικά θετικοί για την
αγορά τουλάχιστον για τα επόµενα δύο χρόνια, ανέφερε.
Για τον Τάσο Ασλίδη, Chief Financial Officer της Euroseas Ltd, η ναυτιλία είναι ένας τοµέας µε επιτυχή και
σηµαντική ελληνική παρουσία που αντανακλά θετικά στην Ελλάδα, ενώ, όπως ανέφερε, µπορεί και πρέπει
να γίνει παράδειγµα για την Ελλάδα για να υιοθετήσει ένα αξιόπιστο επενδυτικό, οικονοµικό και δικαστικό
πλαίσιο που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα και οδηγεί στην ανάπτυξη της
οικονοµίας και της κοινωνίας της.
Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα, ο Πάνος Ξενοκώστας, ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Technologies Inc.,
παρουσίασε το πλάνο αναδιοργάνωσης και Αναγέννησης του Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού Τοµέα
µέσα από την επικείµενη εξαγορά του Ιστορικού Ναυπηγείου της Σύρου. Ανέδειξε τις προκλήσεις, το πλάνο
ανάπτυξης των επόµενων ετών, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγει η εταιρεία του σε έναν
ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο, αξιοποιώντας στρατηγικές υποδοµές σε µια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο.
Η συµβολή της αµερικανικής εταιρείας στη διάσωση ενός ιστορικού ναυπηγείου θα δώσει δυνατότητες
αξιοποίησης τεχνογνωσίας πλέον των 100 ετών, ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών,
δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ανέφερε, σηµειώνοντας πως αποτελεί µια επένδυση µε
γεωπολιτικό αντίκτυπο, αλλά και µια επιχειρηµατική απόφαση που αλλάζει τα δεδοµένα σε έναν κλάδο
ριζικά.
«Η ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία παραµένει, παρά την κρίση που γνώρισε ο κλάδος, στην παγκόσµια
πρωτοπορία, ενώ οι έλληνες εφοπλιστές, παρά την κρίση, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγοραπωλησίες
πλοίων» αναφέρει ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Capital Link, η οποία
συνεργάζεται µε αρκετές ελληνικών συµφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες εισηγµένες στα χρηµατιστήρια
του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Για τον ίδιο, µετά την κρίση εµφανίζονται σηµάδια ανάκαµψης ιδίως
στην αγορά του ξηρού χύδην φορτίου, στα δεξαµενόπλοια παρατηρείται σταθεροποίηση, ενώ στα
containers η αναδιάρθρωση συνεχίζεται. Εξάλλου, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, µετά την
«Τέλεια καταιγίδα» («Perfect Storm») που βίωσε η ναυλαγορά, καθώς βρέθηκε αντιµέτωπη µε δύο
θεµελιώδεις µεταβλητές που καθόρισαν την πορεία της, την αυξηµένη προσφορά τονάζ - σωρευτικά από
προηγούµενα χρόνια - και την επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης και του εµπορίου που ακολούθησε
την κρίση του 2008, δηµιουργούνται και ευκαιρίες που εµφανίζονται σαν ένα ουράνιο τόξο ύστερα από µια
καταιγίδα.
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in.gr: Ποιες είναι οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Καθώς από το κλείσιµο του καναλιού του Σουέζ το 1967 η ναυτιλιακή βιοµηχανία της χώρας µας παίζει
κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια ναυτιλιακή σκακιέρα, µια και ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 20% του παγκόσµιου και το 50% της ΕΕ σε όρους χωρητικότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
απόψεις στελεχών του κλάδου για την πορεία της εν λόγω αγοράς στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
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Ποιες είναι οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Καθώς από το κλείσιµο του καναλιού του Σουέζ το 1967 η ναυτιλιακή βιοµηχανία της χώρας µας παίζει
κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια ναυτιλιακή σκακιέρα, µια και ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 20% του παγκόσµιου και το 50% της ΕΕ σε όρους χωρητικότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
απόψεις στελεχών του κλάδου για την πορεία της εν λόγω αγοράς στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Για τον Φώτη Γιαννακουλή, Executive Director, Research της Morgan Stanley, υπάρχει γενική οµοφωνία ότι η
αγορά θα κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Σηµείωσε όµως πως αυτό που φαίνεται να ανησυχεί
τους επενδυτές είναι το τι πρόκειται να συµβεί µακροπρόθεσµα, καθώς όλοι οι βασικοί τοµείς της
ναυτιλίας εξακολουθούν να παραµένουν εξαιρετικά άστατοι. Οπως είπε, το µεγάλο ερώτηµα που
απασχολεί τους επενδυτές είναι σε τι επίπεδα θα κινηθεί µακροπρόθεσµα η ζήτηση και αν, για παράδειγµα,
θα υπάρχει ζήτηση για τάνκερ όχι τώρα αλλά σε δέκα χρόνια.
Ο κ. Robert Burke, CEO της Ridgebury Tankers, εκτίµησε πως η αγορά της ναυτιλίας θα ακολουθήσει θετική
τροχιά, λέγοντας ότι ο στόλος αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% την επόµενη χρονιά και η ζήτηση κατά
4%. Οπως εξήγησε, αυτό θα συµβεί εξαιτίας µιας σειράς αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στην Κίνα και θα
οδηγήσουν στην αύξηση της εισαγωγής πρώτων υλών όπως το ατσάλι. Ειδικότερα, είπε πως η οικονοµική
πρωτοβουλία «Ο Δρόµος του Μεταξιού» θα αυξήσει τη ζήτηση σε ατσάλι, την ίδια ώρα που η Κίνα κλείνει
τα δικά της εργοστάσια παραγωγής και στρέφεται προς τις εισαγωγές. Τέλος, σηµείωσε πως το ίδιο
συµβαίνει και µε τον άνθρακα, καθώς η Κίνα έχει ξεκινήσει να κλείνει τα ανθρακωρυχεία και να εισάγει
καλύτερης ποιότητας άνθρακα από το εξωτερικό.
Διάφοροι παράγοντες, όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ, επηρεάζουν συνεχώς τη λειτουργία της αγοράς στη
ναυτιλία, ανέφερε ο Νικόλας Νοτιάς, CEO της SteelShips. Η ύφεση της περασµένης χρονιάς οφειλόταν στο
γεγονός ότι υπήρχε µεγάλη προσφορά πλοίων την ώρα που η ζήτηση κινούνταν σε χαµηλά επίπεδα.
Ωστόσο σηµείωσε ότι είναι αισιόδοξος για το µέλλον και ότι το 2018 θα είναι µια υποσχόµενη χρονιά,
καθώς ο περιορισµός των γραφειοκρατικών ρυθµίσεων αναµένεται να διευκολύνει τη λειτουργία της
αγοράς. Από την άλλη πλευρά, παρά τα θετικά σηµάδια, καθώς πολλά ακόµη δηµιουργούν ανησυχία, δεν
πρέπει να υπάρχει εφησυχασµός.
Ο Χάρης Κοσµάτος, Head of Strategy & Business Development της Tsakos Energy Navigation, εξέφρασε την
αισιοδοξία του για την ανάκαµψη της ναυτιλίας και εκτίµησε ότι το 2018 θα είναι µια καλή χρονιά και ότι
η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά λόγω της ζήτησης, η οποία σύµφωνα µε όλες τις
ενδείξεις θα κινηθεί σε αυξηµένα επίπεδα.
Από την πλευρά του ο Hamish Norton, πρόεδρος της Star Bulk Carriers, αναµένει η ανάπτυξη της αγοράς
χύδην ξηρού φορτίου να µην υπερβεί το 2,5% κατά τη διάρκεια του 2018. Είµαστε γενικά θετικοί για την
αγορά τουλάχιστον για τα επόµενα δύο χρόνια, ανέφερε.
Για τον Τάσο Ασλίδη, Chief Financial Officer της Euroseas Ltd, η ναυτιλία είναι ένας τοµέας µε επιτυχή και
σηµαντική ελληνική παρουσία που αντανακλά θετικά στην Ελλάδα, ενώ, όπως ανέφερε, µπορεί και πρέπει
να γίνει παράδειγµα για την Ελλάδα για να υιοθετήσει ένα αξιόπιστο επενδυτικό, οικονοµικό και δικαστικό
πλαίσιο που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα και οδηγεί στην ανάπτυξη της
οικονοµίας και της κοινωνίας της.
Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα, ο Πάνος Ξενοκώστας, ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Technologies Inc.,
παρουσίασε το πλάνο αναδιοργάνωσης και Αναγέννησης του Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού Τοµέα
µέσα από την επικείµενη εξαγορά του Ιστορικού Ναυπηγείου της Σύρου. Ανέδειξε τις προκλήσεις, το πλάνο
ανάπτυξης των επόµενων ετών, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγει η εταιρεία του σε έναν
ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο, αξιοποιώντας στρατηγικές υποδοµές σε µια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο.
Η συµβολή της αµερικανικής εταιρείας στη διάσωση ενός ιστορικού ναυπηγείου θα δώσει δυνατότητες
αξιοποίησης τεχνογνωσίας πλέον των 100 ετών, ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών,
δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ανέφερε, σηµειώνοντας πως αποτελεί µια επένδυση µε
γεωπολιτικό αντίκτυπο, αλλά και µια επιχειρηµατική απόφαση που αλλάζει τα δεδοµένα σε έναν κλάδο
ριζικά.
«Η ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία παραµένει, παρά την κρίση που γνώρισε ο κλάδος, στην παγκόσµια
πρωτοπορία, ενώ οι έλληνες εφοπλιστές, παρά την κρίση, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγοραπωλησίες
πλοίων» αναφέρει ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Capital Link, η οποία
συνεργάζεται µε αρκετές ελληνικών συµφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες εισηγµένες στα χρηµατιστήρια
του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Για τον ίδιο, µετά την κρίση εµφανίζονται σηµάδια ανάκαµψης ιδίως
στην αγορά του ξηρού χύδην φορτίου, στα δεξαµενόπλοια παρατηρείται σταθεροποίηση, ενώ στα
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containers η αναδιάρθρωση συνεχίζεται. Εξάλλου, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, µετά την
«Τέλεια καταιγίδα» («Perfect Storm») που βίωσε η ναυλαγορά, καθώς βρέθηκε αντιµέτωπη µε δύο
θεµελιώδεις µεταβλητές που καθόρισαν την πορεία της, την αυξηµένη προσφορά τονάζ - σωρευτικά από
προηγούµενα χρόνια - και την επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης και του εµπορίου που ακολούθησε
την κρίση του 2008, δηµιουργούνται και ευκαιρίες που εµφανίζονται σαν ένα ουράνιο τόξο ύστερα από µια
καταιγίδα.
Τάσος Μαντικίδης
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[Το Βήµα]: Οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Οι προβλέψεις παραγόντων του κλάδου σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη
Καθώς από το κλείσιµο του καναλιού του Σουέζ το 1967 η ναυτιλιακή βιοµηχανία της χώρας µας παίζει
κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια ναυτιλιακή σκακιέρα, µια και ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 20% του παγκόσµιου και το 50% της ΕΕ σε όρους χωρητικότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
απόψεις στελεχών του κλάδου για την πορεία της εν λόγω αγοράς στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Για τον Φώτη Γιαννακουλή, Executive Director, Research της Morgan Stanley, υπάρχει γενική οµοφωνία ότι
η αγορά θα κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Σηµείωσε όµως πως αυτό που φαίνεται να ανησυχεί
τους επενδυτές είναι το τι πρόκειται να συµβεί µακροπρόθεσµα, καθώς όλοι οι βασικοί τοµείς της
ναυτιλίας εξακολουθούν να παραµένουν εξαιρετικά άστατοι. Οπως είπε, το µεγάλο ερώτηµα που
απασχολεί τους επενδυτές είναι σε τι επίπεδα θα κινηθεί µακροπρόθεσµα η ζήτηση και αν, για παράδειγµα,
θα υπάρχει ζήτηση για τάνκερ όχι τώρα αλλά σε δέκα χρόνια.
Ο κ. Robert Burke, CEO της Ridgebury Tankers, εκτίµησε πως η αγορά της ναυτιλίας θα ακολουθήσει θετική
τροχιά, λέγοντας ότι ο στόλος αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% την επόµενη χρονιά και η ζήτηση κατά
4%. Οπως εξήγησε, αυτό θα συµβεί εξαιτίας µιας σειράς αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στην Κίνα και θα
οδηγήσουν στην αύξηση της εισαγωγής πρώτων υλών όπως το ατσάλι.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Οι προοπτικές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας
Οι προβλέψεις παραγόντων του κλάδου σε επενδυτικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη

Καθώς από το κλείσιµο του καναλιού του Σουέζ το 1967 η ναυτιλιακή βιοµηχανία της χώρας µας παίζει
κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια ναυτιλιακή σκακιέρα, µια και ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 20% του παγκόσµιου και το 50% της ΕΕ σε όρους χωρητικότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
απόψεις στελεχών του κλάδου για την πορεία της εν λόγω αγοράς στο πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Για τον Φώτη Γιαννακουλή, Executive Director, Research της Morgan Stanley, υπάρχει γενική οµοφωνία
ότι η αγορά θα κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. Σηµείωσε όµως πως αυτό που φαίνεται να
ανησυχεί τους επενδυτές είναι το τι πρόκειται να συµβεί µακροπρόθεσµα, καθώς όλοι οι βασικοί τοµείς
της ναυτιλίας εξακολουθούν να παραµένουν εξαιρετικά άστατοι. Οπως είπε, το µεγάλο ερώτηµα που
απασχολεί τους επενδυτές είναι σε τι επίπεδα θα κινηθεί µακροπρόθεσµα η ζήτηση και αν, για παράδειγµα,
θα υπάρχει ζήτηση για τάνκερ όχι τώρα αλλά σε δέκα χρόνια.
Ο κ. Robert Burke, CEO της Ridgebury Tankers, εκτίµησε πως η αγορά της ναυτιλίας θα ακολουθήσει θετική
τροχιά, λέγοντας ότι ο στόλος αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,5% την επόµενη χρονιά και η ζήτηση κατά
4%. Οπως εξήγησε, αυτό θα συµβεί εξαιτίας µιας σειράς αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στην Κίνα και θα
οδηγήσουν στην αύξηση της εισαγωγής πρώτων υλών όπως το ατσάλι. Ειδικότερα, είπε πως η οικονοµική
πρωτοβουλία «Ο Δρόµος του Μεταξιού» θα αυξήσει τη ζήτηση σε ατσάλι, την ίδια ώρα που η Κίνα κλείνει
τα δικά της εργοστάσια παραγωγής και στρέφεται προς τις εισαγωγές. Τέλος, σηµείωσε πως το ίδιο
συµβαίνει και µε τον άνθρακα, καθώς η Κίνα έχει ξεκινήσει να κλείνει τα ανθρακωρυχεία και να εισάγει
καλύτερης ποιότητας άνθρακα από το εξωτερικό.
Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν συνεχώς τη λειτουργία της αγοράς στη ναυτιλία, ανέφερε ο Νικόλας
Νοτιάς, CEO της SteelShips. Η ύφεση της περασµένης χρονιάς οφειλόταν στο γεγονός ότι υπήρχε µεγάλη
προσφορά πλοίων την ώρα που η ζήτηση κινούνταν σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο σηµείωσε ότι είναι
αισιόδοξος για το µέλλον και ότι το 2018 θα είναι µια υποσχόµενη χρονιά, καθώς ο περιορισµός των
γραφειοκρατικών ρυθµίσεων αναµένεται να διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς. Από την άλλη πλευρά,
παρά τα θετικά σηµάδια, καθώς πολλά ακόµη δηµιουργούν ανησυχία, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασµός.
Ο Χάρης Κοσµάτος, Head of Strategy & Business Development της Tsakos Energy Navigation, εξέφρασε την
αισιοδοξία του για την ανάκαµψη της ναυτιλίας και εκτίµησε ότι το 2018 θα είναι µια καλή χρονιά και ότι
η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά λόγω της ζήτησης, η οποία σύµφωνα µε όλες τις
ενδείξεις θα κινηθεί σε αυξηµένα επίπεδα.
Από την πλευρά του ο Hamish Norton, πρόεδρος της Star Bulk Carriers, αναµένει η ανάπτυξη της αγοράς
χύδην ξηρού φορτίου να µην υπερβεί το 2,5% κατά τη διάρκεια του 2018. Είµαστε γενικά θετικοί για την
αγορά τουλάχιστον για τα επόµενα δύο χρόνια, ανέφερε.
Για τον Τάσο Ασλίδη, Chief Financial Officer της Euroseas Ltd, η ναυτιλία είναι ένας τοµέας µε επιτυχή και
σηµαντική ελληνική παρουσία που αντανακλά θετικά στην Ελλάδα, ενώ, όπως ανέφερε, µπορεί και πρέπει
να γίνει παράδειγµα για την Ελλάδα για να υιοθετήσει ένα αξιόπιστο επενδυτικό, οικονοµικό και δικαστικό
πλαίσιο που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα και οδηγεί στην ανάπτυξη της
οικονοµίας και της κοινωνίας της.
Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα, ο Πάνος Ξενοκώστας, ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Technologies Inc.,
παρουσίασε το πλάνο αναδιοργάνωσης και Αναγέννησης του Ελληνικού Ναυπηγοεπισκευαστικού Τοµέα
µέσα από την επικείµενη εξαγορά του Ιστορικού Ναυπηγείου της Σύρου. Ανέδειξε τις προκλήσεις, το πλάνο
ανάπτυξης των επόµενων ετών, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγει η εταιρεία του σε έναν
ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο, αξιοποιώντας στρατηγικές υποδοµές σε µια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο.
Η συµβολή της αµερικανικής εταιρείας στη διάσωση ενός ιστορικού ναυπηγείου θα δώσει δυνατότητες
αξιοποίησης τεχνογνωσίας πλέον των 100 ετών, ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών,
δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ανέφερε, σηµειώνοντας πως αποτελεί µια επένδυση µε
γεωπολιτικό αντίκτυπο, αλλά και µια επιχειρηµατική απόφαση που αλλάζει τα δεδοµένα σε έναν κλάδο
ριζικά.
«Η ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία παραµένει, παρά την κρίση που γνώρισε ο κλάδος, στην παγκόσµια
πρωτοπορία, ενώ οι έλληνες εφοπλιστές, παρά την κρίση, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις
αγοραπωλησίες πλοίων» αναφέρει ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Capital
Link, η οποία συνεργάζεται µε αρκετές ελληνικών συµφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες εισηγµένες στα
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χρηµατιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Για τον ίδιο, µετά την κρίση εµφανίζονται σηµάδια
ανάκαµψης ιδίως στην αγορά του ξηρού χύδην φορτίου, στα δεξαµενόπλοια παρατηρείται
σταθεροποίηση, ενώ στα containers η αναδιάρθρωση συνεχίζεται. Εξάλλου, όπως αναφέρουν παράγοντες
του κλάδου, µετά την «Τέλεια καταιγίδα» («Perfect Storm») που βίωσε η ναυλαγορά, καθώς βρέθηκε
αντιµέτωπη µε δύο θεµελιώδεις µεταβλητές που καθόρισαν την πορεία της, την αυξηµένη προσφορά τονάζ
- σωρευτικά από προηγούµενα χρόνια - και την επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης και του εµπορίου
που ακολούθησε την κρίση του 2008, δηµιουργούνται και ευκαιρίες που εµφανίζονται σαν ένα ουράνιο
τόξο ύστερα από µια καταιγίδα.
Σχόλια αναγνωστών (0)
HeliosPlus
Οικονοµία περισσότερες ειδήσεις
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pitching good opportunities in Greece. We’ve
clearly moved to a whole new level.
-You see a difference between June and
now?
Absolutely 100% and I think in part it is because Greece has passed a number of important
benchmarks: completion of the staff level agreement, the return to the markets, the restructuring of the bond packages that happened a couple
of weeks ago.
Also I think that the Prime Minister’s trip to
Washington, the strong messages from President Trump which got a lot of echo at Capital
Link, have helped significantly. So I think that
the US government has made a contribution as
well.
The investors are taking another look, they
are definitely interested they see a value proposition. It is up to the government now to deliver.
I don’t want to give the impression that this is
easy sailing. There is still hard work that needs
to be done and there is a particular interest, that
I heard at Capital Link, in seeing rapid progress
at some of the key benchmarks and the key opportunities that are out there. So, lots of people
were asking about Elliniko, when this project is
going to move. Also, since my remarks were focused on the energy sector, there were a lot of
questions on the privatization of DESFA.
One of the front presenters made this point
quite explicitly, stressing that now this is the
government’s chance.
- In this context, what do you think that the
government should do?
The most important task is to continue on the
reform track. It is widely recognized that this
government has achieved significant results, for
instance, on fiscal adjustment - and is sticking to
the messages on that. In privatizations it has to
demonstrate that the system can move forward.
I was pleased to hear several of the investor
presentations echoing a point that I have made
occasionally, which is that they need taxes and
tax rates, they can plan around. What they need
is predictability. Just give us a predictable environment in which there are not going to be random administrative hurdles that are placed to
doing business.
But there is clearly a sense that there is a
Greek value proposition out there, a recognition
that the economy has begun to come back, that
it should come back very strongly, in part because it has hit with recession, so there is a lot of
head room right now, within the context of the
wider recovery in the Eurozone.
- You mentioned reforms. Declan Costello
at the Capital Link Forum stressed that reforms are not going to finish with the end of

the program.
Absolutely. The transformation of the Greek
economy is something that is necessitated by the
changes in the global economy. I have talked a
lot about the entrepreneurship sector, the untold
success story of Greek start-ups. And one of the
things that I find encouraging when I meet with
start-ups -and I have done it a lot in different
parts of the country- they all understand there is
no going back to the 1990’s model of the Greek
economy. That is big state expenditure, big state
projects. The driver of the economy has to be
knowledge based, based on creativity, based on
geography, the strategic advantages that Greece’s
geography provides. Part of the task and part of
what markets will be watching is: does the government, as it comes out of the program in 2018,
stick to the message that Greece is reforming,
not to satisfy Declan Costello, not to satisfy the
troika, but to build the kind of competitive open
economy that Greek entrepreneurs deserve.
- Tsipras on his message said that Greece is
the “land of opportunity”. Do you believe so?
Absolutely. A big part and one of the things
that I try to use the platform that my office provides is to help remind people in the US that
there are opportunities here. It is part of what
President Trump was doing in the Rose Garden.
New York, Washington, Chicago, Los Angeles,
Houston they are a long way from Athens. So,
they don’t’ see what those of us who are living on
the ground see. And If you don’t live here you
don’t have this sense that people are starting to
feel like maybe they are getting on their feet. Not
that this is easy. Because there is going to be a lot
of work to be done still. But at least there is a
way forward.
- So, we are not through yet
Reform modernization of economies is a constant requirement for everybody, including the
United States, in this hyper connected competitive world that we all live in. You will always
need to be looking at who is coming next.
- You are always optimistic and you look at
things on the bright side...
If you are a diplomat you have to be. One of
the diplomats that I admire greatly, Richard Armitage, used to say that positive attitude is a
force multiplier. And I really believe it. But more
than that, I don’t get paid to knock things down,
I get paid to build up the US – Greece relationships.
- Are you more optimistic after the forum,
as far as the American investments in Greece
are concerned?
Yes, because of what I heard. Also, because of
the very effective messaging of the government,
the Prime Minister’s message was well received,
Minister Papadimitriou’s message was well re-

ceived, Minister Tsakalotos’ message was well
received. There was a consistency from the government in terms of welcoming investments.
Now as I said, the challenge is to deliver. And
that is what everybody is going to turn to, as we
get into 2018.
- Do you have any feedback on the Calamos
Investment as far as Ethniki Insurance is concerned?
I spoke with John Koudounis of Calamos in
New York and his clear message was that they
are moving full speed ahead. Also, if you listen
to John Koudounis’ presentation not only was
he saying that we are going to make this a success, but he was also saying that we are looking
at other opportunities. We believe that the smart
money right now should recognize the other
sectors where there are opportunities in Greece.
- The agreement with Minister Papadimitriou in November to set up a Greek-American
investment committee was your initiative. In
the context of this committee Mr. Papadimitriou met with US Commerce Secretary Wilbur Ross in Washington a couple of days ago.
Do you know what they focused on? Where
there any decisions taken?
There is an agreement between the Greek
Minister and US Commerce Secretary to oversee this group that will work to clearway obstacles and to advance out trade investment relationship. But most importantly my commercial
team every two weeks is meeting with staff of
the Ministry of the Economy and we are identifying specific bottlenecks, working to clear
those away and identifying new opportunities.
We are taking this very seriously.
As you saw from the comments to the press,
there was a clear message from Secretary Ross
that he is committed to our Greece agenda, very
focused on Thessaloniki International Fair
(TIF) and the opportunity that TIF will provide
to highlight both, the positive attributes of
American investments, but also the opportunities that Greece offers right now.
So we’re taking this very seriously and I think
the fact that Minister Papadimitriou returned to
Washington so quickly (he was there just a few
weeks ago) tells you how committed both sides
are.
Also, Minister Pappas is going to be back in
the United States early in 2018, again in connection with TIF, and with what his ministry works
on in terms of digital and new economy.
So, we’re working as hard as we can to sustain
momentum from the Prime Minister’s trip in
October. And of course we have got this big
event in the 8th of September with the TIF to
keep us all focused between now and then.
- So, the TIF is going to tighten the bilateral
relations?

The TIF is a very big deal and it is very much
on secretary Ross’s radio scope. It was part of
the all my conversations in New York. I met for
instance with the CEO of Pfizer which is very
active in the pharma sector in Greece and they
focus on the opportunity that TIF provides. We
are working with all of our partners all of our
multipliers to attract a significant US presence at
TIF. We are working with partners from the
American Hellenic chamber. The chamber hosted a conference last week, where both its president Simos Anastasopoulos and I presented TIF
and its opportunities. One of my principles, and
it was governor Tzitzikostas who emphasized
this to me initially, is not to let it be just one
week. To make TIF the anchor for broader US
engagement in Northern Greece. And that is exactly what we are trying to do.
- You have a broader interest in Northern
Greece
We have a long standing interest. We have got
these fantastic platforms, the Anatolia College.
We’ve been engaged and investing in northern
Greece for many decades.
- You often stress the important role of
Greece and especially of TAP, in diversifying
the sources of energy supply in Europe. Could
this new role of Greece bring more American
investments in the energy sector?
It certainly could. In Alexandroupoli in particular we’ve got at least one American energy
company which is looking at the FSRU and I
know from talking to Mr. Kopelouzos that he is
very eager to have an American partner for that
project.
Secretary of State, Rex Tillersonin, in his remarks during a very important speech on Europe policy, he emphasized the energy security
agenda and he specifically identified the IGB interconnector as one of our priorities.
Our new Assistant Secretary of State for Europe, A. Wess Mitchell, also put a particular spot
light on energy security, Alexandroupoli, FSRU,
diversity of supply. Greece is the key partner in
terms of building energy security and alternative supply across south Eastern Europe because
of its geography and Alexandroupoli is the point
of entry for that.
So, we have an American company which is
interested in the FSRU, we have an American
company which is interested in the privatization
of the Alexandroupoli port. The message that I
get from TAIPED, from the finance ministry,
from the economy ministry, is that the project is
going to move ahead in early 2018 and from my
own visit to Alexandroupoli earlier this autumn
it was very clear to me that everybody is welcoming US engagement there.
So this is a very important and dynamic time
in terms of the energy picture. Then there is
Bulgaria with the EU Presidency and the
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– it is up to the government to deliver
ny, you know where their capital comes from,
you know who their partners are.

EU-Western Balkans Summit in spring. This is a
further opportunity tosubmit this vision of
Greece as the key point of entry for these countries of the western Balkans to continue their
move towards Trans Atlantic institutions. And
also to deepen their ties with Greece, with the
EU and the NATO.
- When do you believe the American gas will
come to the Greek market?
Well, I think you have to ask DEPA. But what
I can tell you is that Prime Minister specifically
announced that Greece intended to become the
third EU country importing US LNG. I was
with Minister Stathakis recently and he made
very clear that their instructions are that we are
going to move ahead with the US gas. There are
at least three US energy companies that I have
been approached by and that are interested in
working out this opportunity. I’m confident it
will happen.
- Besides the energy sector, which other sectors do you believe would be more attractive to
the American investors?
A huge one of course is tourism. There are a
lot of opportunities given all the growth, as well
as the tourism related services. For instance, we
anticipated a significant new investment in
Greece from AVIS.
Obviously things are happening in the hotel
sector. I had a good conversation with Marriot

when I was in New York, which is expanding its
footprint here. Wyndham hotels also are expanding their presence in Greece. So the tourism sector has great potential.
And then everything attached to the privatizations. For instance, the property sector. As I
said everybody is watching the Elliniko project.
You asked me what the government can do.
The single most significant way to convince people that this government is really committed to
breaking through some of the bureaucratic obstacles would be to unblock Elliniko because it
has been stuck there almost 2 decades. So if this
government can break through that, it gives a lot
of potential.
- You give a lot of emphasis on transparency. I have heard you saying that American
companies bring transparency and anticorruption. Whilst recently you suggested a possible lack of transparency in choosing the consortium that won the tender for the Thessaloniki port. What did you mean by that?
Let me say this, I said what I wanted to say on
the Thessaloniki transaction in my remarks at
the American-Hellenic Chamber of Commerce.
And I΄ m going to leave it there.
What American companies bring is a very
high level of regulatory transparency, the requirements that apply with US laws and regulatory institutions. What you see is what you get.
When you΄ re dealing with an American compa-

- Apart from the economic issues, what
would you consider to be the biggest challenge
that Greece is facing in the context of the present geopolitical fluidity?
The number one priority is always going to be
the economy and helping Greece to get out of
the crisis in a sustainable way. 2018 it΄ s obviously is a bellwether year in that regard, because of
the end of the program.
But we also recognize, in terms of the strategic environment, all of the challenges that
Greece confronts. So we are working on the
challenges that Greece faces in this region
whether it΄s the refugee crisis, transnational terrorism, the threat of ISIS, the threat that ISIS
represents to Europe, European values, the challenge of Russian revisionism in the Black Sea region. But the good news is they are all issues
where American and Greek perspectives converge. None of those challenges are going to go
away as we head into 2018. So we are going to
continue to need to maintain the intense of cooperation.
- From a law and order/anti-terrorism perspective, how would you evaluate the state of
US-Greek cooperation?
I am not going to talk about the details of it
but I will say that our count terrorism law enforcement Homeland Security Corporation is as
intense as it has ever been. We have got a very
close corporation both at a senior political level
but also on the daily cooperation between the
FBI, the Hellenic police, Homeland Security.
And all of that because we recognize that Greece
lives in a very complicated and challenging
neighborhood.
- Does the “revisionist” view adapted by
both the government and the opposition of
Turkey for the Treaty of Lausanne, the delimitation of borders, the scope of national jurisdictions in the Aegean etc. cause concern to
you?
The state department spokesperson was very
clear, very quick to reiterate our view on the
sovereignty of Greece. What was important,

during the visit of the Turkish president, was the
clear signal from Prime Minister Tsipras in
terms of Greece’s intent to continue working
very hard on the relationship with Turkey. This
is another issue where Washington and Athens
have a very similar perspective. We both have
been very clear that we need to continue to engage with Turkey, that we need to keep Turkey
anchored in the Euro-Atlantic and European institutions. I think that there are obvious issues
that have to be worked through between the two
governments, but the United States was encouraged by the spirit in which Prime Minister Tsipras and his government approached the issues
during Erdogan’s visit.
- There has been a lot of criticism on Erdogan’s recent visit in Greece. Some claim that
the timing was completely wrong.
The nature of diplomacy is you don’t get to
choose; it is very hard to say this is exactly the
right moment to work on this issue. You have to,
as we would say in American English, to play the
cards that you are dealt and certainly the United
States supports the efforts that the Greek government has made to engage both the people of
Turkey but also president Erdogan and to try to
work through the issues and we strongly support
the idea that these two NATO allies should have
the strongest and the most open and honest direct channels of communication possible.
Source: www.Capital.gr

To VIMA interviews AHI’s President Nick Larigakis
Washington, DC.During his recent visit to Greece, AHI’s president Nick Larigakis was interviewed by Athens
newspaper “To Vima”. he exclusive interview
appeared in the newspaper’s Sunday edition.
Larigakis reviews AHI’s mission, goals and initiatives. He also discusses AHI’s policy priorities
and how the Institute is addressing those priorities in the current political environment. Larigakis also provides his thoughts on Greece’s
role in an instable region.
One AHI initiative Larigakis highlighted to
address sparking interest and involvement by
the Greek American community in policy matters was the AHI Foundation’s College Student
Foreign Policy Trip to Greece and Cyprus program.
“We are perhaps losing touch with the [foreign policy] issues that we are discussing here
because the younger generations do not have
firsthand experience about them, and therefore,
do not realize their importance. With our AHI
Foundation program, we believe we are making
a difference by bringing students into contact
with government officials from the United

States, as well as Cyprus and Greece.”
When asked about AHI’s message to key audiences in Washington, and elsewhere, Larigakis said, “We educate government officials,
think tank representatives, and journalists,
about how Greece and Cyprus contribute to stability and peace in the region, which contrasts
with Turkey. Greece is forming alliances with Israel and Cyprus, and remains a stable ally of the

United States, with common values, while Turkey is creating alliances with Russia and Iran.”
Larigakis added, “For example, we discuss
how important NSA Souda Bay, Crete, is to
American interests in the region. We have to
continue to raise awareness about the Cyprus
problem and the ongoing occupation by 43,000
Turkish soldiers on the island. We send policy
letters to the President and his cabinet when

high-level Greek, Cypriot, or Turkish government officials visit Washington, and we do the
same whenever high-level U.S. administration
officials visit those three countries.”
The American Hellenic Institute is a
non-profit Greek American public policy center
that works to strengthen relations between the
United States and Greece and Cyprus, and within the Greek American community.
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19Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM
Το “19ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum” πραγματοποιήθηκε
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου,
2017 με τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας πάνω από 1.350 συμμετέχοντες. Πρόκειται για ενα Διεθνές
Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και
μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και οργανισμούς.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν ανώτατοι
κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την
Αμερική. Παραδοσιακά το Συνέδριο
προσελκύει την ελίτ της Wall Street
και φέτος έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για
την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, η
χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν
επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ειναι καταλυτικής σημασίας
για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη
φορά που οι εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσμών εμφανίζονται μαζί
σε συνέδριο και μάλιστα στο εξωτερικό για να τιμήσουν την Ελλάδα,
παράλληλα συμμετείχαν 2 Διεθνείς
Οίκοι Αξιολόγησης, σημαντικοί Αμερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 7 – επτά Διεθνείς
Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 Συστημικές Ελληνικές Τράπεζες και σημαντικό κυβερνητικό επιτελείο
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό
έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
87 υψηλού επιπέδου ομιλητές που
απευθυνθήκαν σε
1350 άτομα που παρακολούθησαν το
Συνέδριο
153 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους
Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
Ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους απο Διεθνή ΜΜΕ
Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην
Ελληνική Οικονομία, και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία
και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως,
τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η

ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία.
Όλες τις εκδηλώσεις κάλυψε τηλεοπτικά ο TV Station Antenna Satellite
καθώς και η ομογενειακή New Greek
TV.
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ.
Αλέξης Τσίπρας (μέσω τηλεοπτικού
μηνύματος)
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου,
Υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός
Τουρισμού
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός
Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ.
Geoffrey R. Pyatt
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κ.
Χάρης Λαλάκος
Η Πρέσβειρα της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, Κα. Μαρία Θεοφίλη
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος
στη Νέα Υόρκη, Dr. Κωνσταντίνος
Κούτρας
Οι εκπρόσωποι των Θεσμών κκ.
Declan Costello, Nicola Giammarioli και
Francesco Drudi
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εισηγμένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
το Συνέδριο παρείχε στους ξένους
επενδυτές μια εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω 153 one-to-one
συναντήσεων με εισηγμένες και μη
εταιρείες καθώς και με τα μέλη της
Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσμικών Επενδυτών με τον Υπουργό Οικονομικών,
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:
Η συνάντηση διοργανώθηκε για
τον Υπουργό Οικονομικών της Κυβέρνησης με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα
funds με επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουμε τα
ακόλουθα: Funds: Bluecrest – Cyrus
Capital – Fir Tree – Knighthead Capital
– Stonehill Capital – Waterwheel
Capital – Graham Capital – Greylock
– Hayman Capital – Oppenheimer
– Serengeti – American Century –
Caxton – Goldentree – Marathon Asset
Management – Prudential – Smithcove

Capital -Goldentree
“Συνέντευξη Τύπου”
Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που
πραγματοποιήθηκε για τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην
οποία συμμετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
“Συνεντεύξεις σε Διεθνή Media”
Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις με τα διεθνή Media που
παραβρέθηκαν στο Συνέδριο: Wall
Street Journal, Bloomberg, YAHOO,
Reuters, New York Times, Tradewinds,
Barrons, Institutional Investor κ.ά.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους και υπογράμμισε ότι η χρονική στιγμή που
διοργανώνεται το Συνέδριο είναι
βέλτιστη. Μετά από χρόνια ύφεσης, η οικονομία στην Ευρώπη που
έχει πληγεί περισσότερο φαίνεται
να μπαίνει σε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης. Η ολοκλήρωση της
Τρίτης Αξιολόγησης ενισχύει την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η
οποία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην οικονομική ανάκαμψη. Εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα η Ελλάδα παρουσιάζει
επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς
τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, τα έργα υποδομών, τα logistics,
ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες. Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική
πρόοδος, υπάρχουν ακόμα πολλοί
στόχοι να επιτευχθούν. Υπογράμμισε τη σημασία συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και ανέφερε την ανάγκη
να εμπνεύσει η χώρα εμπιστοσύνη
στους ξένους επενδυτές όσον αφορά την πολιτική και νομοθετική σταθερότητα και διαφάνεια ούτως ώστε
οι επενδυτές να μπορούν να προχωρήσουν με τις επενδύσεις τους. Το
Capital Link Invest in Greece Forum
μεταδίδει το κατάλληλο μήνυμα σε
ένα μεγάλο κοινό που αποτελεί το
κέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι ένα
Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα
το οποίο πραγματοποιείται στη Νέα
Υόρκη στο οποίο συμμετέχουν ανώ-

τατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και
επιχειρηματίες και προσελκύει την
ελίτ της Wall Street. Με προϊστορία
19 ετών, έχει καθιερωθεί σαν την
κύρια πλατφόρμα δια μέσω της οποίας οι Αμερικάνοι επενδυτές ενημερώνονται κάθε χρόνο για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές
της Ελληνικής Οικονομίας και για
τις επενδυτικές και επιχειρηματικές
ευκαιρίες.
Στην εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις
ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος ανέδειξε το νέο τοπίο που διαμορφώνεται
στις οικονομικές και επενδυτικές
σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνέχεια
της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα
στις ΗΠΑ και της συνάντησής του
με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald
Trump, κατά την οποία οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την εγκαθίδρυση
ομάδας εργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Παράλληλα, οι
Αμερικανοί επενδυτές εξέφρασαν
το ανανεωμένο ενδιαφέρον τους
για επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως
στους τομείς της ενέργειας, του
τουρισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας, των υποδομών, καθώς και στον
αγρο-διατροφικό και κτηματομεσιτικό τομέα. Η νέα αυτή δυναμική
στις διμερείς οικονομικές, εμπορικές, και επενδυτικές σχέσεις καταδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι
η τιμώμενη χώρα στην 83η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 2018. Ο
Πρέσβης κ. Λαλάκος, τόνισε, επίσης,
τις θετικές εξελίξεις ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και τις
αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με
τους μακροοικονομικούς δείκτες.
Η ελληνική οικονομία, κατέληξε,
μετακινείται σταδιακά από μια κατάσταση παρατεταμένης κρίσης σε μια
κατάσταση σταθερής οικονομικής
αναζωογόνησης, επιβεβαιώνοντας
ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή
για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.
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